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RESUMO

 Do contato à realidade prática do direito, a análise da 
entidade familiar exige a máxima atenção dos atores jurídi-
cos, tendo em conta, notadamente, a identifi cação da famí-
lia homoafetiva e dos direitos a ela assegurados, a partir dos 
reconhecimento dos princípios constitucionais da dignidade 
da pessoa humana, igualdade, liberdade, vedação de discri-
minação e estado laico que, pela teoria neoconstitucionalista, 
assumem força normativa e se irradiam por todo o sistema 
jurídico. Para a realização do presente trabalho foi adotado o 
método dedutivo bem como a pesquisa bibliográfi ca, com a 
coleta de dados secundários provenientes de trabalhos aca-
dêmicos, doutrinas, leis comparadas e jurisprudências sobre 
o tema. Os posicionamentos do Supremo Tribunal de Federal 
e do Conselho Nacional de Justiça promoveram a (des)cons-
trução da família brasileira, possibilitando o reconhecimento 
do casamento civil homoafetivo que encontra fundamento nos 
princípios constitucionais de efi cácia plena, independente de 
existir legislação específi ca sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: casamento civil, família, homoafetividade, 
princípios constitucionais.

INTRODUÇÃO 

 As relações jurídico-familiares são atingidas pelas mu-
danças sociais, políticas, econômicas e, também, sofrem trans-
formações de acordo com a sociedade em que estão inseridas, 
e adquire novos contornos. As primeiras formações de famí-
lia na sociedade constituíram-se baseadas no instinto sexual, 
marcada pelo patriarcalismo e pelo casamento monogâmico e 
heterossexual. O direito moderno regulamentou o casamento 

civil ao criar um conceito individualista de família, pois o único 
modelo reconhecido era o casamento. Somente na pós-moder-
nidade, “fruto de intrínsecas reformulações conceituais, sociais 
e tecnológicas, o hedonismo e a desconstrução permitiram o 
amadurecimento de novas formas de família baseadas no afe-
to e na identidade pessoal” (MALUF, 2010, p. 11).
 No Brasil, durante a vigência do Código Civil de 1916, 
apenas se reconhecia no âmbito jurídico e era conferida prote-
ção à denominada família tradicional, isto é, aquela composta 
pelo homem e pela mulher ligados pelo casamento, cujo vín-
culo era indissolúvel. Gradualmente, o campo do Direito de 
Família sofreu alterações para se adaptar às situações vividas 
na sociedade, como a emancipação da mulher e surgimento do 
instituto do divórcio, que possibilitou a dissolução do víncu-
lo conjugal e, por conseguinte, a formação de novas famílias. 
Mas a maior mudança para o Direito de Família brasileiro se na 
família monoparental e na união estável (TEPEDINO, 2007, p. 
91).
 No dia 05 de maio de 2011, em julgamento histórico 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.277, proposta 
pela Procuradoria Geral da República, e da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental nº. 132, proposta pelo 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela aplicação do estabelecido no artigo 1.723 
do Código Civil às uniões homoafetivas, em uma interpretação 
conforme a Constituição, sendo reconhecida a união homoafe-
tiva como entidade familiar. A decisão proferida, em caráter de 
controle abstrato de constitucionalidade, adquiriu efeito vincu-
lante e efi cácia erga omnes, o que levou à elevação da união 
contínua, ofi cial e assente entre pessoas do mesmo sexo ao 
patamar de entidade familiar.

1. A família em mutação

 Historicamente, no Brasil, a família passou por mudan-
ças de função, natureza e composição, que refl etem os fenôme-
nos sociais de seu período, que paulatinamente foram incorpo-
radas pelo campo jurídico, por vezes não com a velocidade 
necessária. A família codifi cada não tinha como preocupação 
o bem-estar de seus componentes, o afeto era completamente 
ignorado, apenas se visava garantir que o modelo econômico 
fosse revigorado, no sentido de existir mão de obra numerosa 
para uma boa produção (VECCHIATTI, 2012, p. 158).
 O modelo familiar descrito sofre mudanças com a in-
dustrialização e com o consequente processo de urbanização. 
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A mulher ingressa no mercado de trabalho e passa a desem-
penhar um novo papel dentro do núcleo familiar, nos setores 
públicos e privados, e promovem profundas mudanças na so-
ciedade. 

Com a revolução industrial, surge um modelo de entida-
de familiar, cuja função preponderante é desenvolver os 
valores morais, afetivos e espirituais de seus membros, 
enfatizando sempre a assistência recíproca que deve 
existir entre eles. Atualmente, a entidade familiar deixa 
de ter feição meramente econômica e alcança uma com-
preensão igualitária dos seus membros, que tem, por fi m 
promover o desenvolvimento de seus integrantes (RIBEI-
RO; ARAÚJO, apud VECCHIATTI, 2012, p. 161-162).

 Apenas recentemente, o direito de família começou a 
seguir rumos próprios, sem se atrelar a concepções de cunho 
econômico, hierárquico ou religioso. Tais mudanças levaram à 
repersonalização da família, fenômeno que “valoriza o interes-
se da pessoa humana mais do que suas relações patrimoniais. 
É a recusa da coisifi cação ou retifi cação da pessoa, para res-
saltar sua dignidade. A família é o espaço por excelência da 
repersonalização do direito” (LÔBO, 2010, p. 27-28).
 A repersonalização do Direito de Família busca a supe-
ração de antigos paradigmas, e abre os olhares para as plura-
lidades conjugais e familiares da sociedade. 

2. A entidade familiar homoafetiva: o efetivo vigoramento 
dos princípios constitucionais

2.1. O direito comparado

 Em relação ao tratamento jurídico concedido à homos-
sexualidade, os países podem ser divididos em três grupos Há 
os países repressores (proíbem e punem o homossexualismo); 
os indiferentes (ainda que não criminalizem a conduta, não 
criam medidas favoráveis a ela) e os avançados (possuem me-
didas para a proteção dos indivíduos homossexuais). 
 Em cerca de 76 países a homossexualidade é penal-
mente repreendida, como se vê na Jamaica, Angola, Nepal, 
Uganda, Barbados, Marrocos, Tunísia, Senegal, Serra Leoa, Ca-
marões, Togo, Quênia, Zâmbia, Zimbábue, Guiana e Nigéria. 
Em grande parte dos países muçulmanos, dentre eles Iêmen, 
Irã, Arábia Saudita, Mauritânia e Sudão as relações entre pes-
soas do mesmo sexo são punidas com pena de morte (OTTON-
SON apud MENDES, 2011, p. 25).
 Nos países com estrutura teocrática e mesmo em paí-
ses confessionais, usualmente, há violenta repressão aos ho-

mossexuais, tendo em vista que os líderes religiosos normal-
mente dão aos seus livros sagrados a interpretação de que a 
união entre pessoas do mesmo sexo é proibida. 
 Estes países, que criminalizam a homossexualidade, 
infl uenciaram a criação dos princípios de Yogyakarta (PY), no 
ano de 2007, por um grupo internacional de experts em Gene-
bra. Ao todo são 29 princípios que visam combater a discrimi-
nação por orientação sexual e identidade de gênero. No grupo 
dos países avançados, há países que equiparam a união entre 
pessoas do mesmo sexo ao casamento e usam denominações 
como same-sex marriage, equal marriage, same-gender mar-
riage ou, simplesmente, casamento (marriage).
 O casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhe-
cido na Holanda (2001), Bélgica (2003), Espanha (2005), Cana-
dá (2005), África do Sul (2006), Noruega (2009), Suécia (2009), 
Portugal (2010), Islândia (2010), Argentina (2010), Dinamarca 
(2012), Uruguai (2013), Nova Zelândia (2013), França (2013) e 
em 12 estados dos Estados Unidos da América.
 Em alguns países o reconhecimento se deu pelo Poder 
Legislativo, como exemplo a Dinamarca. Em outros países foi 
necessária a iniciativa do Judiciário, como no Brasil. 
 Na Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
indicou que devem ser desenvolvidos parâmetros para aceita-
ção das uniões homoafetivas nos Estados europeus. A União 
Europeia também incentiva seus Estados-membros a editar 
normas de proteção a esses direitos. No âmbito da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) existe a Declaração sobre Orien-
tação Sexual e Identidade de Gênero, a qual é apoiada pelo 
Brasil (MENDES, 2011, p. 26).
 O que se nota atualmente é que a tendência mundial 
é no sentido da crescente afi rmação dos direitos para as uni-
ões homoafetivas, para Luís Roberto Barroso (2011, p. 12), o 
Estado que oprime as minorias, passa a dar lugar ao “Estado 
solidário, agente da tolerância e da inclusão social”.

2.2. Os princípios constitucionais
 
 No Brasil, apesar da omissão legislativa, os princípios 
explícitos e implícitos assegurados pela Constituição Federal de 
1988 permitem que os casais de mesmo sexo possam desen-
volver suas vidas conjuntamente, tendo direito ao casamento 
civil, como forma de assegurar as relações jurídicas resultantes 
de seu relacionamento, bem como contrair os direitos e deve-
res pertinentes ao casamento.
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2.2.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 O princípio da dignidade da pessoa humana está pre-
visto no art. 1º, III, da Constituição Federal como fundamento 
da República Federativa do Brasil e representa um signifi cati-
vo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e 
inspira todo o ordenamento constitucional vigente no País.
 A proibição de instrumentalização do ser humano com-
põe o núcleo do princípio da dignidade humana, pelo qual 
“ninguém pode ser funcionalizado, instrumentalizado, com o 
objetivo de viabilizar o projeto de sociedade alheio, ainda mais 
quando fundado em visão coletiva preconceituosa ou em lei-
tura de textos religiosos” (MELLO, 2011, p. 14). O ser humano 
não pode ser objeto de troca ou mercadoria, como um animal 
irracional que não pode promover suas próprias escolhas. “As 
coisas têm preço; as pessoas têm dignidade. Do ponto de vista 
moral, ser é muito mais do que ter” (BARROSO, 2011, p. 29). 
 Outrossim, para Ingo Wolfgang Sarlet (apud OLIVEIRA, 
2012, p. 25), a dignidade humana é

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse 
sentido, um complexo de direito e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a 
lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua parti-
cipação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.

 Para o ministro Celso de Mello (2011, p. 35), o direito 
à busca da felicidade representa uma derivação do princípio 
da dignidade da pessoa humana, e qualifi ca-se como um dos 
“mais signifi cativos postulados constitucionais implícitos cujas 
raízes mergulham, historicamente, na própria Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América, de 04 de julho 
de 1776”. 
 Nessa linha, Luís Roberto Barroso (2011, p. 30) discor-
re sobre o direito de reconhecimento ao afi rmar que todos os 
projetos pessoais coletivos de vida, quando razoáveis, são me-
recedores de igual respeito e consideração, são merecedores 
de igual “reconhecimento”. Daniel Sarmento (apud GOMES, 
2011, p. 03) assevera que o não-reconhecimento das uniões 
homoafetivas encerra

[...] um signifi cado muito claro: ele simboliza a posição 
do Estado de que a afetividade dos homossexuais não 

tem valor e não merece respeito social. Aqui reside a 
violação do direito ao reconhecimento que é uma di-
mensão essencial do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Isso porque, como ser social, que vive inserido 
numa cultura, em relação permanente com outros indi-
víduos, a pessoa humana necessita do reconhecimento 
do seu valor para que possa desenvolver livremente a 
sua personalidade. 

2.2.2. Princípio da Igualdade 

 O caput do art. 5º da Constituição Federal reafi rma 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”. O princípio da igualdade impõe que todas as pes-
soas devem ser tratadas pelo Estado com o mesmo respeito e 
consideração. Com efeito, signifi ca “reconhecer que todas as 
pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir 
autonomamente os seus planos de vida, e de buscar a própria 
realização existencial, desde que isso não implique na violação 
de direitos de terceiros” (MPF, 2006, p. 16).
 Segundo Robert Alexy (apud MPF, 2006, p. 22), 

[...] se não há nenhuma razão sufi ciente para a permis-
são de um tratamento desigual, então está ordenado um 
tratamento igual [...]. Como se tem observado reiterada-
mente, a máxima general de igualdade estabelece assim 
a carga de argumentação para tratamentos desiguais.

 Os fundamentos utilizados para justifi car a diferença 
de tratamento entre os relacionamentos hétero e homoafetivo 
são os de que as relações homoafetivas seriam “pecado”, não 
ensejariam procriação, iriam contra “a natureza das coisas”, 
estimulariam comportamentos sexuais desviantes e iriam con-
tra os valores predominantes na sociedade.
 O argumento de que a união entre pessoas do mesmo 
sexo enfraquece a família também não é plausível. A família 
já não segue mais o modelo marcadamente patriarcal e hie-
rarquizado, sofreu diversas transformações tendo por impulso 
fatores como a emancipação da mulher. O legislador constitu-
cional também previu outras formas de constituição familiar, 
modifi cou-se o modelo familiar tradicional com institutos igua-
litários.
 A heteroafetividade em si dos indivíduos não os torna 
superiores em nada, não os benefi cia com a titularidade exclu-
siva do direito à constituição de uma família pelo casamento 
civil. Aqui, o reino é da igualdade pura e simples, pois não se 
pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos 
ganham (BRITTO, 2011, p. 46-47).
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2.2.3. Princípio da Liberdade 

 A liberdade individual (art. 5º, caput, CF) é um dos 
fundamentos do Estado Democrático e por isso deve ser reco-
nhecida e protegida. Para que a família desempenhe seu papel 
essencial para a realização existencial de seus membros, sua 
constituição deve basear-se em um ato de liberdade. Sendo, 
portanto, inconstitucional qualquer ato estatal – praticado 
pelo Legislativo, Judiciário ou Executivo – que limite “tais es-
colhas pessoais e circunscrevendo o rol de entidades familiares 
segundo entendimentos pré-concebidos, as mais das vezes ar-
raigados a pré-conceitos de natureza cultural, religiosa, políti-
ca ou ideológica” (TEPEDINO, 2006, p. 09).
 Essa liberdade para dispor da própria sexualidade in-
sere-se no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expres-
são que é de autonomia de vontade (privada), que em seu pla-
no existencial manifesta-se pela possibilidade de orientar-se 
sexualmente e em todos os desdobramentos que decorrem de 
tal orientação.

2.2.4. Princípio da Vedação de Discriminação

 A proibição de discriminação em relação à orientação 
sexual decorre do art. 3º, IV, CF/88 que estabelece como ob-
jetivo da República Federativa do Brasil, “promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”. 
 Para Luís Roberto Barroso (2011, p. 20), o constituinte 
fez menções expressas de rejeição ao racismo e à discrimina-
ção contras as mulheres, portanto, tal conjunto normativo é 
explícito e inequívoco: “a Constituição é refratária a todas as 
formas de preconceito e discriminação, binômio no qual hão 
de estar abrangidos o menosprezo ou a desequiparação fun-
dada na orientação sexual das pessoas”. 

2.2.5. Princípio do Estado Laico

 O Brasil é um Estado Laico e assegura a liberdade de 
crença (art. 5º, VI e art. 19, I, CF), de modo que não pode ser 
guiado ou sequer infl uenciado por ideologias religiosas (MAR-
TINS, 2009, p.35-36).
 Conforme assevera José Reinaldo de Lima Lopes (apud 
MARTINS, 2009, p. 36), se “a liberdade de crença é inviolável, 
aqueles que não partilham das convicções religiosas dos ou-
tros (mesmo que os outros sejam a maioria) não podem sub-

meter-se a leis cuja razão de ser justifi ca-se apenas pela crença 
religiosa”. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (apud MARTINS, 2009, 
p. 36) sobre os aplicadores do direito e decisões com crenças 
religiosas pessoais, discorre que:

[...] a interpretação jurídica jamais pode ser infl uenciada 
por religião alguma. A laicidade estatal, que é princípio 
constitucional, proíbe isso. (...) O magistrado deve apli-
car o Direito mesmo que não concorde com o que o orde-
namento jurídico dispõe sobre a situação (a neutralidade 
não impede que o magistrado tenha ideologias próprias, 
apenas que, no confl ito entre sua ideologia e a ideologia 
normativa, esta última prevaleça). Afi nal, o magistrado 
é um aplicador do Direito (...) que deve se curvar aos 
ditames do ordenamento jurídico-constitucional, donde, 
considerando que a interpretação sistemático-teleológi-
ca da Constituição Federal demonstra cabalmente que é 
vedada a negação do casamento civil e da união estável 
aos casais homoafetivos, em virtude da inequívoca ar-
bitrariedade de tais negativas, deve o magistrado que 
eventualmente não aceite a homoafetividade se curvar 
ao Direito e, assim, reconhecer a validade e a efi cácia do 
casamento civil e da união estável quando formados por 
pessoas do mesmo sexo (...). 

 Com efeito, a homossexualidade não pode ser consi-
derada um “pecado” pelo Estado, ao utilizar de um discurso 
religioso para exercer seu poder temporal. Por outro lado, as 
religiões que se opõem ao relacionamento entre pessoas do 
mesmo sexo têm o direito de não abençoarem tais uniões, 
como no caso do casamento religioso.

3. O julgamento da ADI nº 4.277/09 e da ADPF nº 132/08 
pelo Supremo Tribunal Federal

 No ano de 2008, foi proposta a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 pelo Gover-
nador do Estado Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para que os 
artigos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de 
Janeiro (art. 19, II e V e o art. 33, I a X e parágrafo único do De-
creto-lei nº 220, de 18/07/1975) fossem interpretados confor-
me a Constituição e assegurar os benefícios nela previstos aos 
parceiros de uniões homoafetivas estáveis. O segundo pedido 
da ação era relacionado ao art. 1.723 do Código Civil, para 
fi m de determinar que este dispositivo não seja interpretado 
de modo a impedir a aplicação do regime jurídico da união 
estável às uniões homoafetivas.
 No ano de 2009, a Procuradoria-Geral da República, 
em seu papel de defensora da ordem jurídica e dos interesses 
indisponíveis, propôs a Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) nº 178 com o objetivo de que o STF 
declarasse: 
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a) que é obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da 
união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade fa-
miliar, desde que atendidos os requisitos exigidos para a 
constituição da união estável entre homem e mulher; e
b) que os mesmos direitos e deveres dos companheiros 
nas uniões estáveis estendem-se aos companheiros nas 
uniões entre pessoas do mesmo sexo (PEREIRA, 2009, 
p. 01).

 A ADPF nº 178-DF foi primeiramente examinada pelo 
ministro Gilmar Mendes, à época no exercício da Presidência 
do Supremo Tribunal Federal, sendo que este conheceu o pro-
cesso como Ação Direita de Inconstitucionalidade, ao entender 
que a referida ação tinha como objeto a interpretação “confor-
me a Constituição” do art. 1.723 do Código Civil, transforman-
do-a então na ADI nº 4.277.
 O ministro Gilmar Mendes também proferiu despacho 
e declarou a prevenção, que ocorre quando há coincidência 
total ou parcial de objetos. Desse modo, devido à continên-
cia dos pedidos, a distribuição da ADI nº 4.277 ocorreu por 
prevenção para o relator da primeira ação ajuizada a ADPF 
nº 132-RJ, ministro Carlos Ayres Britto, para que ocorresse o 
julgamento conjunto das duas ações.
 O ministro Relator Carlos Ayres Britto entendeu que o 
objeto da ADPF nº 132-RJ estava parcialmente prejudicado. O 
ministro votou como parcialmente prejudicada a ADPF 132-RJ 
e na parte remanescente a reconheceu como ADI e a recebe-se 
em par com a ADI nº 4.277.
 As duas ações também apontavam o equívoco de uma 
interpretação literal ou isolada do art. 226, §3º da CF/88, por 
isso os autores pediram a adequação da interpretação da nor-
ma constitucional (para reconhecer a união homoafetiva como 
entidade familiar), e como consequência dessa interpretação, 
requereu-se a sua irradiação para o Código Civil especifi cada-
mente para o artigo 1.723 do diploma legal (OLIVEIRA, 2012, 
p. 68).
 Por se tratar de um processo participativo e devido à 
complexidade e à relevância do tema, foram deferidos os pe-
didos de ingresso na causa de 14 amici curiae que puderam 
exprimir suas opiniões, sendo eles: Conectas Direitos Huma-
nos; Instituto Brasileiro de Direito de Família –IBDFAM; Grupo 
Arco-Íris de Conscientização Homossexual; Centro de Luta pela 
Livre Orientação Sexual – CELLOS; Associação de Travestis e 
Transexuais de Minas Gerais - ASSTRAV; Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT; 
Grupo de Estudos em Direito Internacional da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais – GEDI-UFMG; Escritório de Direitos Hu-

manos do Estado de Minas Gerais – EDH; Grupo Gay da Bahia 
– GGB; Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Tra-
vestis, Transgêneros do Estado de Minas Gerais; Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero – ANIS; Associação de In-
centivo à Educação e Saúde de São Paulo; Sociedade Brasileira 
de Direito Público – SBDP; Conferência Nacional de Bispos do 
Brasil  - CNBB; Associação Eduardo Banks. 
 Dentre estas entidades, apenas a CNBB e a Associação 
Eduardo Banks apresentaram argumentos contrários ao pedi-
do das duas ações. As demais entidades puderam apresentar 
seus anseios perante a Corte constitucional que representou 
um grupo social minoritário que tem seus direitos negados dia-
riamente.

3.1. O reconhecimento da união estável homoafetiva

 O ministro Relator Carlos Ayres Britto (2011, p. 04) jul-
gou procedente ambas as ações e destacou em seu voto que, 
pela primeira vez na história, iria se resolver um recorrente e 
também relevante dissenso judicial, afi nal “nada incomoda 
mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal 
preferência já não corresponde ao padrão social da heterosse-
xualidade” (in STF, 2011, p. 746). Destacou, ainda, que que, da 
mesma forma como não se pode recusar a condição de família 
monoparental à família constituída por qualquer dos avós e 
um ou mais netos, ou até por tios e sobrinhos, também não se 
pode pré-excluir da adoção ativa pessoas de qualquer prefe-
rência sexual, sozinhas ou em regime de emparceiramento. 
 O ministro Luiz Fux mencionou a realidade social ho-
moafetiva brasileira e destacou os já mencionados dados do 
IBGE que revelaram a existência de cerca de 60 mil casais ho-
moafetivos autodeclarados e viveram juntos, destacou também 
que a família não depende de formalidade civil ou religiosa e 
utilizou a igualdade para justifi car o reconhecimento.
 A ministra Cármen Lúcia, sob o fundamento de que a 
discriminação é repudiada no sistema constitucional vigente, 
destacou que aqueles que fazem opção pela união homoa-
fetiva não podem ser desigualados em sua cidadania, como 
cidadão de segunda classe porque, como ser humano, não 
aquiesceu em adotar modelo de vida não coerente com o que 
a maioria tenha como certo ou válido ou legítimo.
 O ministro Ricardo Lewandowski, apesar de ser favo-
rável ao reconhecimento das uniões homoafetivas, divergiu 
quanto aos fundamentos utilizados. Para o ministro a união 
homoafetiva estável corresponde a um quarto gênero de en-
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tidade familiar, que não está previsto no rol do art. 226 da 
Constituição. 
 O ministro Joaquim Barbosa (in STF, 2011, p. 723) 
ressaltou o princípio da dignidade da pessoa humana em seu 
voto, diante de uma situação que demonstra claramente o des-
compasso entre o mundo dos fatos e o universo do direito. 
 O ministro Gilmar Mendes discorreu que o reconheci-
mento da união entre pessoas do mesmo sexo se dá em decor-
rência de direito de minorias e de direitos fundamentais bási-
cos na Constituição, os quais exigem um correspondente dever 
de proteção institucional, que até hoje não foi regulamentado. 
(DIAS apud OLIVEIRA, 2012, p. 73).
 O ministro Marco Aurélio, em seu voto, fez uma di-
gressão histórica sobre a família e sua formação ao longo dos 
avanços sociais e avaliou que o moralismo histórico e religio-
so do passado representa entrave para o reconhecimento da 
união homoafetiva e destaca que o Brasil é um país laico e 
que concepções religiosas morais e religiosas não podem fun-
damentar o tratamento dispensado pelo Estado aos direitos 
fundamentais discutidos na ação (OLIVEIRA, 2012, p. 73). 
 O ministro Celso de Mello destacou a importância 
das decisões de caráter nitidamente contra majoritário profe-
ridas pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de proteção 
às minorias e grupos vulneráveis e afi rmou que é arbitrário e 
inaceitável qualquer estatuto que puna, exclua, discrimine ou 
fomente a intolerância, estimule o desrespeito e que desiguale 
as pessoas em razão de sua orientação sexual. 
 O ministro presidente Cezar Peluso votou favoravel-
mente ao pedido, porém divergiu em sua fundamentação ao 
entender que há lacuna normativa, a qual precisa ser preenchi-
da, segundo as regras tradicionais, pela aplicação da analogia. 
Desse modo, os ministros do Supremo Tribunal convergiram no 
resultado quanto à procedência das duas ações, porém alguns 
ministros divergiram quanto ao fundamento utilizado para o 
reconhecimento das uniões homoafetivas – Ricardo Lewan-
dowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso. 

4. O casamento civil homoafetivo e a Resolução nº 175 do 
Conselho Nacional de Justiça

 O casamento entre pessoas do mesmo sexo por muito 
tempo foi considerado pela doutrina como ato jurídico inexis-
tente, o chamado casamento inexistente. O argumento utiliza-
do é o de que “em virtude de ausência de referência expressa 
ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a diversidade 

de sexos constitui uma ‘condição de existência’ no casamento 
civil”.
 Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2010, p. 54) discor-
re que:

[...] o casamento tem como pilar o pressuposto fático da 
diversidade de sexo dos nubentes (...). Se duas pessoas 
do mesmo sexo, (...), convolarem núpcias, ter-se-á ca-
samento inexistente, uma farsa. Absurdo seria admitir 
que o matrimônio de duas mulheres ou de dois homens 
tivesse qualquer efeito jurídico, devendo ser invalidado 
por sentença judicial.

 Atualmente, com o progressivo reconhecimento dos 
direitos homoafetivos e pela adoção de uma concepção eu-
demonista de família entende-se que “não é mais o indivíduo 
que existe para a família e o casamento, mas sim a família e o 
casamento é que existem para seu desenvolvimento pessoal, 
em busca de sua aspiração à felicidade” (MEDEIROS, 2007, p. 
18). 
 Nesse viés, não se pode admitir a negação do casa-
mento civil aos casais homossexuais, uma vez que o casamen-
to civil possui diferenças em relação à união estável. Portanto, 
casamento civil e união estável não se confundem, as suas di-
ferenças já são antecipadas pela própria Constituição. A união 
estável necessita em muitos casos da produção de provas para 
sua comprovação, no casamento a produção de provas é facil-
mente substituída pela certidão de casamento. A Constituição 
trata da forma de dissolução do casamento civil, que deixa de 
fazê-lo quanto à união estável.
 Quanto aos direitos sucessórios, a legislação oferece 
tratamentos diferenciados ao companheiro (art. 1.790, CC) e 
ao cônjuge (art. 1.829, CC). No sistema do art. 1.790 do CC o 
companheiro sobrevivente, na abertura da sucessão, concor-
re com os descendentes, ascendentes e até com os parentes 
colaterais do falecido. Entre outros limites conferidos à união 
estável podem ser citados:

O companheiro “não pode pleitear a anulabilidade da 
venda de imóvel comum, realizada por seu companheiro 
sem a sua autorização. Apenas o cônjuge pode fazê-lo e 
até o prazo de dois anos após o fi m da sociedade conju-
gal. Poderá somente exigir do companheiro a sua parte 
no valor apurado, além de perdas e danos” (LOUREIRO, 
2010, p. 1.169). 

 O casamento ainda possui algumas prerrogativas em 
relação à união estável, várias consequências só decorrem dele 
como, por exemplo: a possibilidade de os cônjuges adotarem 
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o nome um do outro; a amplitude da regulamentação dos re-
gimes matrimoniais; o dever de fi delidade; cujo desrespeito 
ainda não é punido como adultério (FIUZA, 2010, p. 967). 
 Desse modo, a lei prevê a conversão da união estável 
em casamento, conforme o Código Civil em seu art. 1726, “a 
união estável poderá converter-se em casamento, mediante 
pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. 
E também a Constituição Federal em seu art. 226, §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”.
 Com efeito, o art. 226, §3º, CF/88 representa uma nor-
ma de inclusão que surgiu a fi m de proteger mais uma moda-
lidade de família no ordenamento jurídico (união estável), não 
pode ser interpretada no sentido de exclusão, para dela excluir 
os relacionamentos entre as pessoas do mesmo sexo. Afi nal,

[...] extrair desse preceito tal consequência seria desvir-
tuar a sua natureza: a de uma norma de inclusão. De 
fato, ela foi introduzida na Constituição para superar a 
discriminação que, historicamente, incidira sobre as re-
lações entre homem e mulher que não decorressem do 
casamento. Não se deve interpretar uma regra constitu-
cional contrariando os princípios constitucionais e os fi ns 
que a justifi caram (BARROSO, 2011, p. 39).

 Sobre a conversão da união estável em casamento ci-
vil, Paulo Lôbo (2010, p. 180) assevera que a facilitação diz 
respeito exclusivamente ao ato jurídico do casamento civil em 
si, cuja complexidade deve ser reduzida, notadamente quanto 
à dispensa da celebração e à simplifi cação da habilitação. O 
pedido terá de ser subscrito por ambos os companheiros, ou 
por seus procuradores bastantes. A norma não especifi ca qual 
é o juiz competente que pode ser “o juiz de casamentos ou, 
por imprecisão do dispositivo, o juiz de direito corregedor do 
Cartório, como, ainda, o juiz de família” (OLIVEIRA apud LÔBO, 
2010, p. 180).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A família passou por mudanças de função e constitui-
ção ao longo dos anos, marcadas preponderantemente pela 
luta emancipatória das mulheres pela existência de inúmeras 
famílias informais não constituídas pelo casamento e pela ex-
pressão dos movimentos homossexuais. Com o advento da 
Constituição de 1988, foram reconhecidas e protegidas no tex-
to constitucional a união estável e a família monoparental.

 A família, em constante mutação, atualmente, pode 
ser compreendida por meio da afetividade. É o afeto que une 
as pessoas com propósito de vida comum, que juntas constro-
em projetos de vida, planejam o futuro e têm sua família como 
suporte, afi nal, o direito de constituir uma família é um direito 
básico que deve ser garantido de forma universal e igualitária. 
Os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, 
da igualdade, da vedação de discriminação, da afetividade, 
do estado laico todos previstos implícita e explicitamente na 
Constituição Federal, estabelecem a necessidade de respeito à 
essas relações e também à necessidade de adoção pelo Estado 
de medidas que levem à redução do preconceito e da discrimi-
nação.
 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio 
da ADI nº 4.277 e da ADPF nº 132, foi convocado a emitir 
um posicionamento com efi cácia erga omnes e caráter vincu-
lante sobre o tema da união estável homoafetiva, a partir da 
realização de um debate amplo e plural com a presença de 
14 amici curiae. Apesar de fundamentos divergentes utiliza-
dos pelos ministros, o resultado do julgamento foi convergente 
no sentido do reconhecimento da união estável homoafetiva 
como entidade familiar, reconhecimento este que deve ser feito 
segundo as mesmas regras e consequência das uniões estáveis 
heteroafetivas.
 Sobre o desdobramento relativo ao casamento civil, 
destaca-se que este último não se confunde com o casamen-
to religioso, e também não se identifi ca com a união estável, 
que tem consequências diferentes. O casamento ainda hoje é 
a forma que garante maior segurança aos casais que dese-
jam manter uma vida em comum. A partir da análise da força 
normativa dos princípios constitucionais, percebe-se que os 
direitos homoafetivos são assegurados pela Constituição, da 
mesma forma, que são assegurados às pessoas de orientação 
heteroafetiva. 
 No ano de 2013, o Conselho Nacional de Justiça rati-
fi cou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 
ao tornar obrigatório para os cartórios a conversão da união 
estável em casamento bem como a realização direta do casa-
mento, devido ao entendimento de não discriminação adotado 
pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo Tribunal 
Federal e o Conselho Nacional de Justiça ao mesmo tempo em 
que possibilitaram a construção de um novo tipo de família – a 
homoafetiva, desconstruíram um antigo modelo familiar que 
deixa ainda espaço para maiores indagações na área do direito 
de família, como o direito à adoção por casais do mesmo sexo.
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Por fi m, conclui-se que a cada indivíduo deve ser dada a liber-
dade de conduzir sua vida de forma autônoma, segundo seus 
próprios desígnios e a orientação sexual não pode constituir 
óbice à persecução dos objetivos pessoais. O Estado também 
não deve interferir na esfera de escolhas privadas e íntimas 
que cabe a cada um, dentre elas a preferência sexual, como 
forma de liberdade individual.
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