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Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, 

por suas origens ou por sua religião. As pessoas precisam 

aprender a odiar, e, se podem aprender a odiar, é possível 

ensiná-las a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao 

coração humano do que seu oposto. (MANDELA, 2013). 



 

RESUMO 

Este trabalho faz uma análise interdisciplinar do Direito brasileiro em seus aspectos culturais, 

com a intenção de oferecer uma alternativa à visão tradicional que o coloca como uma ciência 

restrita às normas positivadas. Reflete acerca das relações entre a esfera jurídica e a esfera 

sociocultural, no sentido de se demonstrar como valores e fatos culturais implicam percepções 

diversas no discurso forense. O objetivo principal foi apontar correlações diretas entre os 

discursos jurídicos e o da sociedade civil, no caso específico das mudanças na concepção das 

minorias sexuais na sociedade brasileira contemporânea, sobretudo na compreensão e 

proteção de seus direitos. Para isto, analisou-se o caso do reconhecimento pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) da união estável para casais do mesmo sexo, decorrente da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132. O cotejamento entre o discurso dos Ministros e de representantes 

de setores da sociedade civil organizada pelo reconhecimento jurídico da união homossexual 

estável como entidade familiar sugere um possível paralelismo entre as ações, demonstrando 

indicadores de que o ordenamento jurídico brasileiro, ao prezar pelo direito positivista, não 

desconsidera aspectos culturais como os costumes e outros expressos na opinião pública, uma 

vez que funciona como fator que constrói a cultura e, também, reproduz seus valores. 

 

Palavras chave: Direito. Cultura. Diversidade. Direito das minorias. União homoafetiva. 

 



 

ABSTRACT 

This work is an interdisciplinary analysis of Brazilian Law in its cultural aspects, with the 

intention of offering an alternative to the traditional view that puts it like a restricted science 

to positivism standards. Reflects on the relations between the legal sphere and the socio-

cultural sphere, in order to demonstrate how cultural values and facts imply different 

perceptions in forensic speech. The main objective was to point direct correlations between 

legal discourse and the civil society, in the case of changes in the design of sexual minorities 

in contemporary Brazilian society, especially in the understanding and protection of their 

rights. For this, we analyzed the case of recognition by the Supreme Court (STF) of stable 

marriage for same-sex couples, due to the direct action of unconstitutionality (ADI) 4277 and 

the accusation of breach of fundamental precept (ADPF) 132. The interface between the 

discourse of Ministers and sectors of civil society representatives organized by the legal 

recognition of stable homosexual union as a family entity suggests a possible parallel between 

the actions, showing indicators that the Brazilian legal system, to appreciate the positivist law, 

does not ignore cultural aspects such as customs and others expressed in public opinion, since 

it functions as a factor that builds the culture, and also plays its values. 

 

Key words: Law. Culture. Diversity. Rights of minorities. Homosexual union. 
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1 INTRODUÇÃO 

No presente trabalho pretende-se analisar uma possível correlação entre mudanças 

culturais que presenciamos no cenário brasileiro e transformações na esfera jurídica que nos 

parecem seguir em direção bastante similar. Esta proposta deve estar inserida em uma 

perspectiva que propõe que o Direito seja visto não apenas em sua dimensão legal, mas, 

também, como objeto do campo cultural, ultrapassando limites do positivismo jurídico. Para 

tanto, parte-se da seguinte questão: em que medida as decisões jurisprudenciais proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal podem encontrar correspondência com discursos da 

sociedade civil organizada, expressos nos debates públicos? 

Tradicionalmente, o campo do Direito tem uma visão voltada para um conjunto de 

normas positivadas, leis escritas em um documento emitido pelo Poder Legislativo, de modo 

que os costumes são colocados como algo secundário, dando-se ênfase às normas e 

regramentos expressos no ordenamento. Paralelamente, o campo da cultura abrange um 

conjunto de práticas adotadas por certo grupo ou segmento da sociedade, práticas essas que se 

diversificam conforme haja necessidade de adaptações, novos hábitos e crenças, refletindo seu 

caráter heterogêneo. 

Muitas vezes, o Direito é compreendido como dissociado da Cultura, tendo em vista 

seu caráter imparcial e seu status de norma positivada pelo Estado. A desconsideração do 

Direito costumeiro chamou nossa atenção para a validade de uma análise interdisciplinar que 

visse o Direito como uma ciência que não está isolada da cultura e da diversidade cultural que 

marca as sociedades contemporâneas, nem está cega perante as manifestações expressas nos 

setores organizados da sociedade civil. Pelo fato de o Direito poder ser visto como um 

conjunto de pressupostos que envolvem crenças e fatores sociais, é possível que ele seja 

interpretado como um produto cultural, assim como os hábitos e valores que regem uma 

comunidade. 

Observa-se que, no Brasil, há poucos trabalhos e pesquisas interdisciplinares as quais 

examinam o fenômeno jurídico como objeto dos estudos culturais, havendo uma provável 

lacuna tanto nos estudos jurídicos quanto nos estudos culturais no que tange a abordagens do 

Direito como instância cultural. Tal fato pode se dar porque a ciência jurídica é vista como um 

elemento estático, já que aborda um conjunto de regras e instituições preestabelecidas, o que 

acaba limitando o interesse dos cientistas sociais; do mesmo modo que os pesquisadores do 

Direito não veem esse estudo interdisciplinar como uma área nobre e parecem não perceber 
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suas contribuições para uma visão mais ampla do universo jurídico. 

Com o intuito de se aprofundar nessa questão, escolheu-se examinar a justiça como 

objeto dos estudos culturais sob o ponto de vista do reconhecimento dos direitos dos não 

hegemônicos, considerados historicamente marginalizados, os quais reivindicam no ambiente 

público o reconhecimento de suas especificidades, bem como a proteção de seus direitos. O 

grupo escolhido foi o de casais homoafetivos, tendo em vista o processo de lutas por 

reconhecimento social e jurídico perante o Estado e a sociedade civil. 

Partindo do pressuposto que a democracia comporta espaço para as diversas visões da 

comunidade política, não se limitando ao espectro tradicional de governo da maioria, é 

possível notar uma proeminência do direito das minorias como modo de se concretizar o 

direito à cidadania, à diversidade cultural e à igualdade, todos previstos expressamente na 

Constituição Federal de 1988, em 1988 (CF/88).  

O objetivo geral da pesquisa que originou esta dissertação consistiu em compreender o 

Direito em relação à cultura, não como dois campos distintos de ação e discurso, e sim dar 

sentido à lei como cultura e à cultura como Direito. Como objetivos específicos, tem-se a 

exploração do direito das minorias sob o paradigma do Estado Democrático de Direito; 

apresentação do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar no Brasil, 

oriundo do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 132; e, por fim, demonstrar uma possível equiparação entre 

manifestações públicas, representadas por instituições pertencentes à sociedade civil que 

atuaram nas duas ações como terceiros interessados (amicus curiae), e decisões judiciais no 

cenário da redemocratização do país pós Constituição de 1988.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se uma metodologia baseada em revisão 

teórica e doutrinária, recorrendo a obras do campo dos estudos culturais, das ciências sociais e 

da filosofia do Direito, explicitando a interdisciplinaridade da pesquisa, o que coaduna com o 

pressuposto teórico de que o Direito não deve ser visto como uma ciência dissociada das 

demais. Ainda, foi realizado um levantamento de dados secundários, sob o aspecto 

qualitativo, por meio da análise de conteúdo dos relatos de diferentes doutrinadores, entidades 

e intérpretes do Direito, a fim de se promover um diálogo entre discursos dos ministros do 

Supremo, da sociedade civil organizada e de entidades religiosas, sendo que todos esses 
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discursos foram encontrados no site do STF1 ao se analisar os autos dos processos ADI nº 

4.277 e ADPF nº 132.  

Como referencial teórico foram utilizados autores do campo dos estudos culturais, por 

suas contribuições essenciais acerca do surgimento de fronteiras multiculturais nas sociedades 

contemporâneas, seus impactos na vida dos indivíduos e na busca por novos direitos. Os 

teóricos Hall (2003), Eagleton (2003) e Benedict (2000) foram importantes para se 

compreender o processo de subversão dos modelos tradicionais de cultura, a fim de se 

esclarecer o que se compreende como hibridismo cultural, multiculturalismo e hegemonia no 

atual ambiente da globalização. Outrossim, também foram utilizados teóricos do campo da 

filosofia do Direito como Kelsen e Reale, para se confrontar a visão clássica da teoria pura do 

Direito com a concepção culturalista da teoria tridimensional do Direito, de maneira que se 

possa notar a ciência jurídica sob o ponto de vista interdisciplinar.  

Propõe-se a apreciação da atuação do Poder Judiciário brasileiro, o qual vem adotando 

uma postura ativa em muitos casos em que é demandado para apresentar respostas à 

população as quais possam garantir efetividade de direitos fundamentais. Assim sendo, os 

indivíduos, por meio de debates públicos que chegam até nós principalmente por seus 

registros feitos pela mídia e das ações levadas em curso por entidades organizadas, buscam 

resguardar o direito à diversidade cultural e ao pluralismo jurídico, passando a atuar com mais 

afinco na busca da efetivação dos preceitos constitucionais, especialmente no que refere à 

constituição e efetivação de novos direitos sociais. 

Além disso, será analisada a importância da corrente doutrinária que vem ganhando 

destaque e que defende ser imprescindível levar-se em consideração a opinião pública, bem 

como as manifestações sociais acerca das controvérsias levadas a julgamento. Quanto mais o 

Judiciário participa da vida em sociedade, mais a sociedade tende a buscar nele solução para 

problemas de alta litigiosidade e maior será o desgaste da Instituição Jurídica e a crítica contra 

ela, uma vez que passa a ter seu caráter de apolítico e imparcial questionado. 

Para o desenvolvimento desse estudo, pretendeu-se verificar como essa correlação 

entre instância jurídica e social se deu no caso concreto do julgado proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal em relação ao reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo, 

sob o embasamento de que o não reconhecimento da união homoafetiva contraria preceitos 

fundamentais como igualdade, liberdade (da qual decorre a autonomia da vontade) e o 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia>. 
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princípio da dignidade da pessoa humana. 

A dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro deles buscou-se relatar 

como o Direito pode ser compreendido sob uma perspectiva cultural, com o propósito de se 

verificar como o fenômeno do multiculturalismo pode implicar novos desafios para o setor 

jurídico. No capítulo seguinte, nos pareceu importante discutir o posicionamento da justiça 

acerca dos direitos não hegemônicos, destacando, para isto, o fenômeno da visibilidade e 

invisibilidade social sob o qual pode ou não se encaixar aqueles grupos que são vistos sob o 

contra-fluxo cultural. No terceiro capítulo, abordamos o ponto central desta dissertação que é 

o caso do reconhecimento da união homoafetiva, tal como vem se dando na sociedade 

brasileira. O capítulo descreve um processo de interpretação do instituto família sob a 

perspectiva civil-constitucional, promovendo uma superação do positivismo brasileiro em 

prol de uma interpretação jurídica fundamentada em princípios constitucionais. Por fim, o 

quarto e último capítulo da dissertação faz uma abordagem jurisprudencial do caso específico 

da constitucionalização das relações entre casais de mesmo sexo como uma modalidade de 

entidade familiar. Para tanto, procurou-se analisar os discursos dos ministros do STF, bem 

como os da sociedade civil organizada e da vertente religiosa, estabelecendo um cotejamento 

entre essas alocuções no sentido de se verificar até que ponto elas se convergem e se 

divergem quanto à promoção dessa união a um status constitucional. Finalmente, 

apresentamos nossas conclusões que apontam para o entendimento de que, embora o Direito 

brasileiro seja predominantemente formal positivista, na contemporaneidade o positivismo 

pode ser visto sob uma égide tridimensional, que conjugue a norma aos fatos e aos valores 

culturais. Desse modo, a mudança de valores culturais de uma sociedade pode repercutir no 

terreno jurídico, a fim de que a justiça, por meio de uma interpretação pautada nos princípios 

constitucionais, possa reconhecer novos direitos e efetivá-los no caso concreto. 
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2 A ESFERA JURÍDICA NUMA PERSPECTIVA CULTURAL 

Este capítulo está ancorado em uma proposta de interpretação da esfera jurídica como 

uma instância que é também cultural. Isto significa que entendemos que o corpus teórico dos 

estudos culturais nos servem de referência para trazermos à baila um outro olhar sobre este 

campo, perguntando sobre a permeabilidade das fronteiras imaginárias entre justiça e cultura, 

pelos impactos das transformações culturais no meio jurídico e vice-versa. A proposta 

analítica que se pretendeu realizar aqui, ao não desassociar o campo jurídico do campo 

cultural, faz crítica às abordagens redutoras e que parecem isolar o campo jurídico de uma 

dada engrenagem social. Portanto, assume que a abordagem interdisciplinar é a mais 

adequada para se buscar repostas às questões propostas sobre as possíveis correspondências 

entre decisões jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre um determinado caso e o 

discurso que a sociedade civil faz sobre este mesmo caso. Por ser uma questão complexa, 

entende-se que ela não pode ser compreendida tendo como referência um único campo de 

conhecimento e sim pela conexão de perspectivas mais integradas. 

Quando aproximamos a alçada jurídica dos estudos culturais, pretendemos 

compreender a lei não em relação à cultura, como disciplinas autônomas, mas dar sentido à lei 

como uma instância geradora de cultura e que também reflete a cultura. Esse pressuposto 

torna necessário estabelecer a natureza da correlação entre a seara jurídica e a cultural, 

evidenciando que é preciso interpretar a legislação em termos culturais, bem como reconhecer 

que os valores culturais podem fundamentar precedentes jurisprudenciais. 

Uma análise cultural do Direito demanda um trabalho interdisciplinar envolvendo as 

ciências sociais, abrangendo um balanço do que a cultura pode significar para o Direito e 

vice-versa. Assim como hábitos, crenças e estilos de vida, a justiça é um componente 

relevante da cultura, incluindo todas as suas vertentes, como regras e princípios articulados no 

ordenamento jurídico. Paralelamente, o campo jurídico não pode desconsiderar o contexto 

social em que está incluída e elaborada, não devendo a justiça se restringir às normas que a 

conduz (MEZEY, 2001, p. 35).  

Para se analisar o Direito sob a perspectiva cultural, é importante partir do conceito de 

cultura e de suas implicações, com o intuito de compreender em que medida a cultura pode se 

correlacionar à esfera jurídica e vice-versa. Desse modo, propõe-se averiguar seu conceito 

clássico, bem como seu conceito atual, o que demanda uma apreciação reflexiva das ciências 

sociais, de forma a se colacionar a identidade e tradições de grupos ou comunidades com o 
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constante processo de transformação da sociedade moderna. 

Tradicionalmente, via-se a cultura sob o ponto de vista antropológico, como fruto das 

atividades do ser humano e de suas práticas sociais (HALL, 2003, p. 136). Nesta visão, 

englobam-se significados que são construídos na sociedade abrangendo modos de vida e 

práticas cotidianas, além de incluir uma série de noções filosóficas. 

Se a palavra «cultura» descreve uma decisiva transição histórica, ela também 

codifica várias questões filosóficas fundamentais. Num único termo, os contornos de 

questões como liberdade e determinismo, actividade e resistência, mudança e 

identidade, o que é dado e o que é criado, surgem difusamente. (EAGLETON, 2003, 

p. 12-13). 

Extrai-se desse contexto uma concepção de cultura que se relacionava a historicidade, 

tendo em vista que reflete o conjunto de fatores sociais e atividades no ambiente no qual a 

sociedade se encontra. Além de tudo, a própria concepção de cultura pode variar, uma vez que 

as acepções particulares sobre os fenômenos históricos relacionados aos estilos de vida 

também variam. 

Dessa maneira, em uma comunidade, podem existir várias culturas diferentes, o que, 

até mesmo, pode gerar interesses antagônicos. O Estado, para cumprir seu papel social, deve 

harmonizar as relações entre culturas diversas para que haja respeito e convivência mútua, até 

porque muitas culturas tendem a se afirmar para garantirem sua hegemonia, confrontando 

com as demais culturas da sociedade (EAGLETON, 2003, p. 18).  

Ao desenvolver seus estudos, Hall (2003, p. 136) propõe duas maneiras de se 

conceituar a cultura. Em um primeiro aspecto, entende-se por cultura um domínio das ideias, 

incluindo uma soma de experiências comuns dentro de uma sociedade. Sob esse 

entendimento, observam-se as experiências comuns existentes em uma certa localidade, várias 

práticas diferentes que vão coexistir, uma vez que cada grupo de cidadãos tem seus traços que 

os diferenciam dos demais. 

Já sob o segundo aspecto, o qual se dá sob um prisma mais antropológico, mais amplo, 

cultura refere-se a práticas sociais, sob um ponto de vista mais universal. São as práticas 

comuns, padronizadas de um modo geral, ligadas, muitas vezes, à devoção. Nesse sentido, ―na 

sociedade primitiva, a tradição cultural é suficientemente simples para que o saber de cada 

adulto a abranja, e os modos de proceder e a moral do grupo ajustam-se a um padrão geral 

bem definido‖ (BENEDICT, 2000, p. 30).  

Todavia, a sociedade atual está em constante processo de alterações e rupturas. Cesnik 

e Beltrame (2005, p. 18) afirmam que o conceito de cultura é atrelado às práticas globais, o 
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que lhe atribui um caráter muito mais móvel do que estático, não sendo viável se pensar em 

cultura baseando nas amarras da sociedade local. Nessa linha de reflexão, o reconhecimento 

da cultura não se dá mais pela valorização da devoção ou erudição. Cultura deve ser analisada 

sob seu aspecto histórico e econômico, bem como deve ser constantemente questionada. 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 2009, p. 09) sobre diversidade cultural e diálogo intercultural, ―as culturas não são 

entidades estáticas nem encerradas em si mesmas. Uma das principais barreiras que dificultam 

o diálogo intercultural é o nosso hábito de concebê-las como algo fixo, como se houvera 

linhas de fratura que as separam‖. 

Na atualidade, recorre-se a um conceito de cultura sob um sentido pluralizado, já que, 

em uma sociedade complexa, há comunidades culturais distintas, refletindo seu caráter 

heterogêneo. Nesse sentido, pode-se compreender por cultura um ―conjunto dos processos 

sociais de significação ou, de modo mais complexo, cultura abarca o conjunto de processos 

sociais de produção, circulação e consumo da significação na vida social‖ (CANCLINI, 2009, 

p. 41). Conforme explica Arocena (2012, p. 25), cultura comporta um conjunto de 

significados compartilhados que orientam as condutas das pessoas e proporciona um 

entendimento entre diversas crenças, convicções ou hábitos que coexistem em uma sociedade. 

Ocorre que a complexidade das culturas, processos de diásporas e misticismos, 

decorrentes de transformações no cenário cultural, acabaram intensificando o processo de 

hibridismo cultural, refletindo o caráter de heterogeneidade. Sob esse parâmetro, vale a pena 

lembrar a concepção de cultura híbrida. Segundo Canclini (2000, p. 285), cultura híbrida 

decorre do processo de expansão urbana permitindo que diversas comunidades se interajam, 

rompendo liames que separavam as culturas tradicionais, locais e homogêneas das culturas 

mais modernas. Esse termo é utilizado no sentido de abranger ―diversas mesclas 

interculturais‖ (CANCLINI, 2000, p. 19), afastando barreiras que possam existir entre 

diferentes culturas inseridas em uma mesma comunidade. 

Em uma sociedade contemporânea há espaço para culturas tradicionais e modernas, 

que podem coexistir e dialogar de forma que cada uma traga suas contribuições para a vida 

social. Remete-se, nesse ponto, aos conceitos de multicultural e multiculturalismo. 

Segundo Hall (2003, p. 52), multicultural refere-se a ―características sociais e os 

problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes culturas 

convivem e tentam construir sua vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua 

identidade ‗original‘‖. Com relação às características sociais, pode haver culturas cultas, 



 18 

populares, tradicionais e modernas, todas em uma mesma comunidade, sem que uma precise, 

necessariamente, se desvincular de seus dados originais. Com relação aos problemas de 

governabilidade, decorrem do fato de essa interação abrir espaço para discriminação ou não 

reconhecimento, afetando a convivência harmônica de diversos grupos culturais. 

Ao se deparar com a emergência de distintas sociedades multiculturais, surgiu o termo 

multiculturalismo. Segundo Hall (2003, p. 52), multiculturalismo engloba um conjunto de 

ações e estratégicas políticas direcionadas para governar e amenizar as divergências que 

podem se originar em uma sociedade multicultural. Para Arocena (2012, p. 13), o 

multiculturalismo consiste em um meio de se implementar políticas efetivas para integração e 

reconhecimento de grupos minoritários, possibilitando que diferentes culturas convivam em 

um mesmo território de forma pacifica e sem discriminação. 

Infere-se desses conceitos que a ideia de cultura na sociedade contemporânea não pode 

se desvincular do quadro multicultural em que está inserida, já que as relações entre 

tradicional e moderno estão em constantes mutações. 

Com efeito, cultura deve abranger um conjunto de práticas adotadas por certo grupo 

ou segmento da sociedade, que se diversifica conforme haja necessidade de se adaptar aos 

novos padrões sociais. Tais práticas relacionam, tradicionalmente, aos hábitos religiosos, 

doutrinários, crenças, filosofias de vida, dentre outros.  

A relação entre cultura e desenvolvimento vem assumindo, crescente e 

aceleradamente, um lugar de destaque na agenda contemporânea. Está claro que, 

nessa perspectiva, falamos de cultura no seu conceito mais pleno. Cultura, portanto, 

como a dimensão simbólica da existência social de cada povo, argamassa 

indispensável a qualquer projeto de nação. Cultura como eixo construtor das 

identidades, como espaço privilegiado de realização da cidadania e de inclusão 

social e, também, como fato econômico gerador de riquezas. (UNESCO, 2003, p. 7). 

Deve-se, portanto, afastar opiniões pré-definidas de cultura para se permitir o 

desenvolvimento de uma perspectiva analítica, promovendo uma reformulação do conceito, 

distante dos significados de cunho tradicional. 

Segundo Hall (2003, p. 136), cultura engloba um padrão de organização. Trabalha-se 

com termo ―cultura‖ como um conjunto de práticas e processos que se cruzam para emergir 

de dentro e fora das suas fronteiras. Tais trabalhos heterogêneos da cultura derivam 

frequentemente de diferenças de idade, gênero, classe, raça e orientação sexual. (MEZEY, 

2001, p. 43).  

Com as invenções que tornam fáceis os transportes, com cabos internacionais, 
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telefones, radiotransmissão, aquelas invenções que asseguram permanência e vasta 

distribuição da imprensa, o desenvolvimento de grupos profissionais, cultos e 

classes em concorrência e a sua uniformização por todo o mundo, a civilização 

moderna tornou-se demasiadamente complexa para ser convenientemente analisada, 

excepto quando, para isso, se fraccione em pequenas secções artificiais. 

(BENEDICT, 2000, p. 30). 

Daí surge a complexidade de se definir cultura atualmente, já que não há 

homogeneidade nas práticas adotadas pelo ser humano em uma localidade. 

Um bem cultural poderá ter valores distintos conforme a cultura em que ele esteja 

inserido. A relação deste bem com a sociedade influencia o modo como os grupos sociais 

inseridos naquele meio poderão agir perante aquele fato apresentado (CESNIK; BELTRAME, 

2005, p. 05). 

Participa de uma cultura, não aquele que tem traços de vínculo hereditário, mas sim 

alguém que fora criado dentro das formas adotadas naquele grupo e vivido de acordo com 

elas. Assim, a diversidade de culturas resulta de um complexo de intercalação de figuras 

culturais (BENEDICT, 2000, p. 49), podendo incluir complexo de identidades, nações, etnia, 

estilo de vida, dentre outros.  

A teoria sobre cultura nos apresenta um conceito que é muito complexo e diversificado, 

cuja exploração é impossível de se esgotar no escopo de uma dissertação de mestrado. 

Contudo, o que foi exposto até aqui nos permite passar a ponderar a sua relação com o campo 

jurídico. O que se propõe neste trabalho é abordar esta relação entre cultura e Direito sob duas 

vertentes. A primeira delas analisa a cultura como um direito fundamental do ser humano, 

previsto em um ordenamento jurídico de forma expressa, indispensável ao exercício da 

cidadania. Já sob o segundo aspecto, trabalha-se com a esfera jurídica sob uma perspectiva dos 

estudos culturais, o que se trata, especificamente, do objeto a ser desenvolvimento nesse 

capítulo.  

Com relação à cultura como um direito fundamental do ser humano, nota-se que tal 

regra, no caso brasileiro, é uma garantia expressa na Constituição Federal de 1988, a qual 

impõe que é incumbência União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

proporcionar acesso à cultura como meio de se reduzir as desigualdades sociais e de se ajustar 

uma melhor qualidade de vida. Ao se reconhecer a diversidade cultural como um Direito, 

firma-se a identidade de um grupo ou segmento social, o que propicia um equilíbrio no 

ambiente social e respeito às disparidades. Tanto é que o próprio Estado recebe a incumbência 

de garantir a todos o integral exercício dos direitos culturais, bem como apoiar e incentivar a 
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valorização e difusão de manifestações culturais2. Na oportunidade, cabe lembrar que o direito 

à cultura já era reconhecido expressamente desde a Declaração Universal de Direitos 

Humanos em 1948, a qual dispõe que todo ser humano tem o direito de participar livremente 

da vida cultural da comunidade, já que a cultura consiste em um direito indispensável à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade (NAÇÕES UNIDAS, 1948). 

Sob outro enfoque, é possível abranger a justiça como objeto dos estudos culturais, 

trabalhando Direito e cultura não como disciplinas autônomas, vistas, cada uma em seu 

campo próprio e delimitado, mas como ciências que se correlacionam, ultrapassando uma 

visão intuitiva de o Direito não se relacionar a uma dimensão cultural. 

Nesse cenário, o Direito pode ser visto como um produto cultural (MEZEY, 2001, p. 

47), uma vez que fora criado pelos próprios homens, visando estabelecer regras jurídicas que 

devem ser seguidas para o bem-estar social. A lei constitui-se uma prática da cultura, e, como 

tal, está sujeita a variações na medida em que a sociedade se transforma e se desenvolve no 

decorrer do tempo e para atender aos anseios sociais. 

Assim como os hábitos de vida, o Direito é um fruto cultural que passa por processos 

de mudança e adequação. O ambiente jurídico é constituído por normas decorrentes da 

vontade humana em um contexto histórico, refletindo a realidade política, econômica e os 

valores sociais. Com efeito, o fenômeno jurídico não pode se limitar às normas jurídicas as 

quais relevam, abstratamente, a vontade do povo. Caso o Direito fosse visto apenas no seu 

sentido positivo, ele não observaria elementos sociais que são indispensáveis para garantia da 

justiça. Como consequência, o Direito deve refletir também o ambiente social e cultural em 

que for produzido, obervando suas peculiaridades locais e temporais. 

                                                 
2
 Nesse sentido dispõe a redação do artigo 216 da Constituição Federal de 1988: 

 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 [...] 

 § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

 § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

 § 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

 § 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

 Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada 

e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, 

democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo 

promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais 

(BRASIL, 1988). 
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Insta lembrar que tal visão do Direito opõe-se ao pensamento jusfilosófico de Hans 

Kelsen, autor da teoria pura do Direito. Segundo ele, Direito deve ser compreendido em seu 

sentido positivo, desvinculado de fatores sociais ou culturais que vigoram em certas 

conjecturas. Justamente por isso, constitui-se um campo da ciência ―pura‖, desvinculada de 

quaisquer outras ciências sociais. Nesse enfoque, exclui-se do conhecimento do Direito tudo 

que não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa determinar como Direito (KELSEN, 

1999, p. 01). 

Para se compreender a correlação entre Direito e cultura, pode-se recorrer, ainda, à 

teoria tridimensional do Direito, proposta por Miguel Reale, a qual aponta para uma 

correlação entre as concepções normativas, fáticas e axiológicas. No primeiro caso, tem-se 

uma proposição lógica expressa no ordenamento jurídico, de forma abstrata e imparcial. Com 

relação ao aspecto fático, nota-se que o Direito deve observar os fatos sociais enquadrados em 

um determinado cenário histórico. Por fim, elementos axiológicos dizem respeito aos valores 

culturais de uma sociedade. 

Fato, valor e norma estão sempre presentes e correlacionados em qualquer expressão 

da vida jurídica, seja ela estudada pelo filósofo ou o sociólogo do direito, ou pelo 

jurista como tal, ao passo que na tridimensionalidade genérica ou abstrata, caberia 

ao filósofo apenas o estudo do valor, ao sociólogo o do fato e ao jurista o da norma. 

(REALE, 1994, p. 57). 

O Direito, como consequência, é uma realidade trivalente (REALE, 1994, p. 121) 

composta pelo fato, valor e norma, uma vez que as normas jurídicas são elaboradas pelos 

homens, que se encontram permeados pela sua cultura e pela sua vida cotidiana. A correlação 

entre esses três aspectos implica um diálogo entre elas, o que não significa que uma tenha 

mais valor do que outra, mas se complementam e se integram.  

Direito não é só norma, como quer Kelsen, Direito, não é só fato como rezam os 

marxistas ou os economistas do Direito, porque Direito não é economia. Direito não 

é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nela interfere; o 

Direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do Direito Natural 

tomista, por exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor. 

(REALE, 1994, p. 118-119). 

Deduz-se que o Direito não pode ser visto apenas como a norma positivada, 

desvinculada da realidade, nem como o conjunto de valores seguidos socialmente. É por isso 

que se afasta a ideia de uma teoria unilateral do Direito, propondo uma visão tridimensional. 

É possível que o Direito não seja analisado como mero fruto da vontade codificada e 

positivada. Isso induz à reflexão que a lei não pode se distanciar dos aspectos culturais, no 
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momento em que for aplicada ao caso concreto. 

Para Bobbio (2004), os direitos devem ser analisados conforme o quadro político, 

econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Tal fato procede de 

cada cultura ter suas especificidades, valores e costumes, os quais devem ser respeitados, eis 

que a própria cultura é um direito do ser humano. 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por 

novos argumentos – que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 

são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. (BOBBIO, 2004, p. 25). 

Segundo Bobbio (2004, p. 09), os direitos do cidadão são direitos históricos, já que 

não podem ser dissociados das circunstâncias da época, além de serem caracterizados por 

lutas em defesa de novas liberdades, e nascidos gradualmente, conforme as demandas da 

coletividade. Para ele, essa perspectiva engloba o direito natural, que surge espontaneamente 

para propiciar o bem-estar e o convívio social. 

Todavia, o direito natural, fruto da teoria jusnaturalista, impede que haja uma mutação 

do Direito conforme as necessidades sociais mudem com o passar do tempo. Isso porque as 

normas são vistas como algo inerte, imutável, que derivam da própria natureza do ser 

humano. Uma vez emanado das necessidades humanas, o direito natural via como justo aquilo 

que se fundava na natureza, por se tratar de um direito intrínseco ao homem. 

Essa ilusão foi comum durante séculos aos jusnaturalistas, que supunham ter 

colocado certos direitos (mas nem sempre os mesmos) acima da possibilidade de 

qualquer refutação, derivando-os diretamente da natureza do homem. Mas a 

natureza do homem revelou-se muito frágil como fundamento absoluto de direitos 

irresistíveis. (BOBBIO, 2004, p. 12). 

Acontece que esse entendimento, ao colocar os direitos como algo fixo, pode não 

garantir a justiça ou a efetiva resolução de um caso concreto. Nesse sentido, Bobbio (2004) 

introduz o direito positivista, fruto de uma codificação ou positivação das necessidades de 

uma coletividade. 

A ideia de um direito positivista surgiu no contexto de regimes autoritários do final 

século XVII e início do século XVIII na Europa. Tal fato deu-se em razão da necessidade de o 

próprio homem formular direitos que fossem aplicados para se garantir a dignidade da pessoa 

humana. 
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A partir do século XVIII, mais especificamente a partir da Revolução Francesa, as 

doutrinas jusnaturalistas começaram a não ter tanto respaldo dentro do contexto 

revolucionário, independe do seu fundamento, se teológico, cosmológico ou 

racionalista. O próprio contexto histórico envolvido durante este período fez com 

que a necessidade de uma segurança acerca dos mecanismos de regulação de 

comportamentos sociais fosse positivada através dos textos legais, tendo em vista o 

contexto de instabilidade social e os recentes históricos de regimes autoritários. 

(SILVA, 2012, p. 62). 

Assim, a concepção positivista do direito é tida como um ―conjunto de regras que tem 

sua sustentação na força monopolizada‖ (BOBBIO, 2004, p. 65), afastando o problema 

trazido pelo direito natural de uma resistência às sucessões e aos fatos sociais. Segundo Silva 

(2012, p. 64), o Direito passa a ter um sentido técnico-operacional no que se refere à gestão de 

condutas previstas por um ordenamento jurídico, o qual permite ou proíbe condutas, sanciona 

ou premia comportamentos sociais. O direito positivo tem como intuito manutenção da 

ordem, de modo que essa ordem represente a justiça. 

Segundo Mezey (2001, p. 38), o reconhecimento do Direito como esfera cultural 

decorre de três fatores, quais sejam, a influência das leis sobre a cultura, o poder que a cultura 

pode ter sobre o Direito, bem como uma síntese instável entre os dois, formado por uma 

reciclagem contínua e rearticulação de significados legais e culturais. 

Com relação à influência das leis sobre a cultura, atenta-se a uma relação dinâmica, 

interativa e dialética entre elas, de modo que práticas culturais não podem ser logicamente 

separadas das leis que as moldam. Assim como a lei é uma prática significativa que constitui a 

cultura, as práticas sociais também não podem ser dissociadas das normas que lhes moldam 

(MEZEY, 2001, p. 46). 

As normas podem influenciar a cultura, uma vez que, ao delimitar regras a serem 

seguidas e sanções, pode-se, gradativamente, mudar os costumes da sociedade, a qual se 

encontra sujeita à jurisdição do Estado. Com efeito, enfatiza-se o poder penetrante de lei, 

mitigando uma possibilidade de autonomia cultural a qual não recorra à lei (MEZEY, 2001, p. 

48). Nesse ponto, a base do Direito deve encontrar anuência em uma regra fundamental a ser 

seguida pela comunidade. Tal fato demonstra que as proposições jurídicas são verdadeiras 

quando representam a aceitação pela comunidade. (DWORKIN, 1999, p. 42). 

Com efeito, norma é uma das práticas significantes que constituem a cultura e, por 

isso, ela não pode ser dissociada da cultura, assim como a cultura não pode ser dissociada da 

lei (MEZEY, 2001, p. 46). 

Por outro lado, o Direito pode ser visto, também, como um produto cultural, como 

reflexo de uma herança histórica e ideológica, decorrente da vontade popular, a qual é 
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detentora do Poder Constituinte, responsável pela elaboração das leis de um Estado, seja de 

forma direita, ou indireta, por meio de representantes devidamente eleitos por meio do voto. 

Isso é corroborado pela estrita ligação dos direitos com a transformação da sociedade, como a 

relação entre a proliferação dos direitos do homem e o desenvolvimento social o mostra 

claramente (BOBBIO, 2004, p. 35). 

Assim, normas jurídicas podem mudar conforme práticas culturais, a fim de promover 

a resolução justa de um caso concreto. A regra jurídica deve ser conjugada com as tradições 

culturais, sendo que, a maioria dos atos culturais, símbolos e práticas são rastreáveis para a 

presença ou ausência de regras jurídicas. A relevância que vai ser atribuída à cultura, por 

consequência, fica condicionada e restrita a situações legais específicas (MEZEY, 2001, p. 

55-56). Uma vez visto o universo legal como fenômeno cultural, a interpretação de uma lei 

também se deve dar consoante a cultura em que se está imersa. 

Desse modo, o Direito encontra vários desafios atuais no sentido de se correlacionar 

com a cultura no mundo da globalização, marcado por traços de hegemonia e 

multiculturalismo. 

2.1 Multiculturalismo e novos desafios para o direito 

Na contemporaneidade, a globalização, em seu sentido multidimensional, propiciou 

uma crescente possibilidade de interconexão mundial entre populações de diversas e distantes 

regiões geográficas. Tal fato decorreu, principalmente, dos meios modernos de comunicação e 

do desenvolvimento tecnológico, aumentando o nível de intercâmbio entre as culturas, as 

trocas econômicas e a diáspora, o que possibilitou maior integração e influência mútua nos 

níveis sociais e políticos em escala mundial. Se não bastasse, do cenário multicultural e 

híbrido já se infere uma aceitação de sociedades diversificadas e heterogêneas que 

caracterizam o cruzamento de culturas e a interação massiva entre comunidades. Segundo a 

UNESCO no relatório sobre diversidade cultural e diálogo intercultural (UNESCO, 2009, p. 

08), os processos de globalização possibilitam intercâmbios culturais, bem como encontros e 

importações de culturas, aproximando as diversas fontes de identidade e tradições. 

A interação entre diferentes culturas na atualidade pode gerar choques tendo em vista 

as diferenças relacionadas à tradição e crenças. Para amenizar esses choques, propõem-se um 

diálogo entre as diversas culturas para que se tenha acesso ao bom equilíbrio dos diversos 

segmentos sociais. 
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Segundo a UNESCO (2009, p. 08-09) no relatório sobre diversidade cultural e diálogo 

intercultural, uma das principais barreiras que dificultam a interação intercultural é a visão de 

que se tratam de hábitos fixos, imutáveis, que não podem ser misturados com outras 

concepções, conhecidos como ―estereótipos culturais‖. Há valores opostos e conflitos de 

interpretação, o que representa intolerância no que tange à diferença, demandando para conter 

ofensas a direitos culturais. Sobre isto, nos lembra Hall: 

As culturas emergentes que se sentem ameaçadas pelas forcas da globalização, da 

diversidade e da hibridização, ou que falharam no projeto de modernização, podem 

se sentir tentadas a se fechar em torno de suas inscrições acionalistas e construir 

muralhas defensivas. A alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e 

homogêneos de ‗pertencimento cultural‘, mas abarcar os processes mais amplos — o 

jogo da semelhança e da diferença — que estão transformando a cultura no mundo 

inteiro. (HALL, 2003, p. 46-47). 

A proposta de um diálogo entre as culturas depende de uma reconfiguração do ponto 

de vista e das concepções que se tem do mundo, de modo que grupos e pessoas diferentes 

possam participar de um processo de diálogo intercultural (UNESCO, 2009, p. 09). 

Constata-se que a proliferação de sociedades multiculturais decorre do próprio 

processo de globalização, bem como das migrações existentes na época da segunda guerra 

mundial e da guerra fria, uma vez que esses acontecimentos acirraram o cruzamento entre 

diversas culturas. A existência de diversidade cultural pode insinuar práticas discriminatórias 

ou de não reconhecimento, remetendo a ideia de uma ―proliferação subalterna da diferença‖ 

(HALL, 2003, p. 60). Aqueles que se enquadram nos padrões estabelecidos por uma 

comunidade, em relação à etnia, religião, situação financeira, orientação sexual, por exemplo, 

são bem aceitos; opondo-se às pessoas que não obedecem a essa hegemonia, excluídas, 

portanto, dos preceitos de intercâmbio social.  

Por conseguinte, nasce um sentimento de intolerância em relação àqueles que não 

seguem os padrões comumente aceitos na coletividade. Não são incomuns noticiários 

reportando lutas e manifestações envolvendo problemas ligados ao racismo, migrações, 

embates religiosos e à segregação, em busca do reconhecimento de seus direitos. 

Tendo em vista que o Direito trabalha com leis genéricas, abstratas e obrigatórias, a 

questão de práticas e ações políticas multiculturalistas deve ser analisada sob o ponto de vista 

jurídico, uma vez que se tornam cada vez mais relevantes discussões no domínio do Estado 

acerca do direito à diferença. 

Nesse sentido, no caso brasileiro, o art. 1º da Constituição estabeleceu a regra da 
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maioria ao expor que ―todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente‖ (BRASIL, 1988). Acontece que, na medida em que se vive em uma 

sociedade pluralista organizada em torno de um Estado Moderno, a regra da maioria não pode 

ser a única admitida pelo ordenamento jurídico. Caso assim o fosse, tal fato implicaria as 

minorias, por ausência de força política suficiente para sua representação perante o Poder 

Público, seriam reféns permanentes da intolerância das massas (APPIO, 2008, p. 41). 

Sob esse prisma, destacam-se as palavras de Canotilho: 

[...] se o princípio democrático obtém concretização através do princípio maioritário, 

isso não significa desprezo da protecção das minorias. [...] 

A democracia tem como suporte ineliminável o princípio maioritário, mas isso não 

significa qualquer «absolutismo da maioria» e, muito menos, o domínio da maioria. 

O direito da maioria é sempre um direito em concorrência com o direito das 

minorias com o consequente reconhecimento de estas se poderem tornar maiorias. 

[...] O princípio maioritário não exclui, antes respeita, o «pensar de outra maneira», 

o «pensamento alternativo». Noutros termos: o princípio maioritário assenta 

politicamente num «relativismo pragmático» e não num «fundamentalismo de 

maiorias». (CANOTILHO, 1993, p. 190; 456-457). 

Com efeito, a democracia abre espaço para o diferente, motivo pelo qual se considera 

possível a existência de um pluralismo jurídico, em oposição ao monismo, em que o Estado 

era visto como único detentor de poder e do monopólio da produção de normas jurídicas 

(WOLKMER, 2007, p. 102). O pluralismo jurídico pode ser definido como a multiplicidade 

de práticas jurídicas existentes em um mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos 

ou consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades 

existenciais e culturais.  

Por ser uma manifestação universal presente em épocas distintas, o pluralismo 

jurídico compreende muitas tendências com origens diferentes e caracterizações 

múltiplas. É assim deveras complexo assinalar uma certa uniformidade de princípios 

fundamentais em função da diversidade de modelos e de autores, abarcando em sua 

defesa desde matizes conservadores, liberais e radicais até corporativistas, 

institucionalistas, democratas, socialistas, etc. Esse cenário aberto, denso e díspar não 

nos impossibilita de admitir que o principal núcleo para o qual converge o pluralismo 

jurídico é a negação de que o Estado seja a fonte única e exclusiva de todo o Direito. 

Tal concepção minimiza, exclui ou nega o monopólio de criação das normas jurídicas 

por parte do Estado, priorizando a produção de outras formas de regulamentação, 

geradas por instâncias, corpos intermediários ou organizações sociais providas de 

certo grau de autonomia e identidade própria. (WOLKMER, 2001, p. 20). 

Diante dessa situação, surgem desafios para o campo jurídico, tendo em vista que o 

Direito, ao definir normas positivadas, pode acabar não englobando e não respeitando as 

diferenças culturais, o que ofende princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa 
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humana. Assim, a forma pela qual o Poder Judiciário brasileiro vem enfrentando esses 

desafios apenas pode ser analisada se for compreendida a conexão direito e cultura.  

Ocorre que, apesar de ser reconhecida e inegável a diversidade cultural, não há um 

sistema de normas voltado para cada grupo ou comunidade cultural quando se questiona um 

direito específico. As leis não são capazes de prever todas as situações sociais que possam vir 

a acontecer. Exemplos de grupos recentes são Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros (LGBT), em que não há nenhuma legislação no ordenamento 

jurídico brasileiro voltada para proteção dessas pessoas. 

Embora o sistema brasileiro preze pelo direito positivista, as normas devem ser 

interpretadas como um todo, levando em consideração as leis e também os princípios e, 

havendo colisão entre eles, deve-se aplicar no caso concreto aquele que solucione o caso da 

maneira mais justa e razoável, garantindo a dignidade da pessoa humana. 

Uma decisão razoável é aquela que se baseia nos parâmetros do homem meio e, 

portanto, é aceita pela maioria da coletividade. Registra-se, até mesmo, uma forte pressão de 

certos grupos sociais, que se valem da opinião pública favorável para fazer ecoar suas 

demandas.  

O caso central desta dissertação refere-se à declaração de constitucionalidade das 

uniões homoafetivas em que vários grupos sociais lograram pressão junto ao Supremo a fim 

de que o Direito consiga suprimir a desigualdade desencadeada ao longo da história.  

A sociedade multicultural, marcada por uma crescente heterogeneidade frente às 

diversas culturas e padrões sociais, demanda o reconhecimento de novos direitos, não 

consolidados expressamente no ordenamento jurídico brasileiro. Na medida em que os valores 

e crenças mudam, a sociedade evolui de tal maneira que se faz necessário o reconhecimento 

desses aspectos no plano jurídico, sob pena de se ofender a própria dignidade da pessoa 

humana. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assim declarou: 

Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo 

esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais 

ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles 

reputados dominantes. [...] Ainda sob essa ótica, há que se registrar uma drástica 

transformação na própria compreensão do conceito de justiça social, nos últimos 

tempos. Com efeito, para além das políticas meramente redistributivas surgem, 

agora, as políticas de reconhecimento e valorização de grupos étnicos e culturais. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2014). 

Desse modo, em razão de uma sociedade multicultural, marcada por traços de racismo 
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e intolerância, são necessários direitos que assegurem a convivência harmônica entre os 

grupos sociais. Tendo em vista que as leis muitas vezes não preveem esses novos direitos, 

recorre-se ao Poder Judiciário, o qual tem o papel de atuar como intérprete da lei, aplicando-a 

consoante as circunstâncias delimitadas no caso concreto. 

Aqueles grupos que se sentem ofendidos, acabam recorrendo à justiça, funcionando 

como novos sujeitos do direito que passam a servir de fonte jurídica. 

As transformações da vida social constituem, assim, a formação primária de um 

‗jurídico‘ que não se fecha exclusivamente em proposições genéricas e em regras 

estáticas e fixas formuladas para o controle e a solução dos conflitos, mas se 

manifesta como resultado do interesse e das necessidades de agrupamentos 

associativos e comunitários, assumindo um caráter espontâneo, dinâmico, flexível e 

circunstancial. (WOLKMER, 2001, p. 152). 

Nesse cenário, surgem novos direitos, tais como direitos difusos, direito das minorias, 

direitos relativos à proteção ambiental, direitos à bioética e à engenharia genética, dentre 

outros (WOLKMER, 2001, p. 164). Dizem-se novos direitos porque são questões que, na 

atualidade, são frequentemente questionadas perante o Poder Judiciário, já que as partes não 

se abstêm de se organizarem em movimentos sociais ou recorrem às organizações sociais para 

pleitearem a garantia de seus direitos. 

Nota-se que minorias sociais, tidas como aquelas historicamente excluídas, muitas 

vezes têm seus direitos ofuscados pela vontade da maioria, sendo vítimas de discriminações, 

segregação e preconceitos. Para entender como se dá o processo de reconhecimento das 

minorias e como o Judiciário vem apreciando tal assunto, é preciso compreender como se deu 

o movimento das minorias ao longo da história, o que será desenvolvido a seguir. 
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3 JUSTIÇA E O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS NÃO HEGEMÔNICOS 

3.1 Direitos fundamentais  

Antes mesmo de se haver a teoria do multiculturalismo para justificar a existência 

pacifica e sem discriminação de diferentes culturas por parte do Poder Público, como 

dissertou Arocena (2012), já havia a concepção de direitos fundamentais, tidos como direitos 

inerentes à natureza humana. 

A expressão direitos fundamentais surgiu na segunda metade do século XVIII, na 

França, e foi consagrada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, época 

em que se abandonava o caráter absolutista, de modo que os cidadãos queriam se proteger dos 

árbitros do Estado buscando assegurar seus direitos em um texto constitucional. Assim, 

buscava-se a proteção dos direitos do homem, vistos como direitos naturais, inalienáveis ou 

sagrados, representando o ideário de liberdade proclamado pela Declaração francesa 

(BONAVIDES, 2004, p. 562). 

Os direitos fundamentais, também chamados de direitos humanos no plano 

internacional, formam o centro mais valioso dos direitos, sendo resultado de um processo 

histórico de luta, não surgiram de uma vez só. Para Bobbio (2004, p. 07), são caracterizados 

por serem direitos históricos; que nascem no início da Era Moderna, juntamente com a 

concepção individualista da sociedade; e tornam-se um dos principais indicadores do 

progresso histórico. 

Por esse motivo, a doutrina majoritária3 apresenta as gerações ou dimensões de direito, 

podendo todas elas coincidir no Estado democrático. A ideia de gerações ou dimensões4 dá-se 

justamente para se demonstrar o caráter histórico dos direitos fundamentais, mesmo porque 

sua vinculação ao princípio da dignidade da pessoa humana induz a ideia de que, ao longo do 

tempo, os direitos fundamentais vão se completando. 

                                                 
3
 Nesse sentido, destacam-se os doutrinadores Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 267); Bonavides (p. 2004, p. 

562-572); e Bobbio (2004, p. 09). 
4
 Cabe mencionar que a corrente moderna e majoritária, seguida também neste trabalho, opta pelo vocábulo 

dimensão, em detrimento de geração. Tal fato dá-se em razão de a expressão geração pressupor a ideia de que 

uma geração de direitos fundamentais poderia superar a geração anterior, de modo que os direitos não 

coexistiriam. Já dimensão induz que os direitos fundamentais, por se embasarem no princípio da dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, convivem harmonicamente no mesmo lapso 

temporal, sendo todas as dimensões relevantes para o desenvolvimento da relação entre a sociedade e entre esta e 

o Estado. Como consequência, o termo dimensão tem sido mais utilizado pelos constitucionalistas da atualidade, 

sendo considerado mais adequado por não reforçar a falsa ideia de que uma geração substituiria a outra. 
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A primeira dimensão trata dos direitos de liberdade, individuais, civis e políticos, fruto 

de uma conquista da Revolução Francesa de 1789. Tendo em vista o intuito libertário da 

revolução, fixaram-se direitos individuais, os quais deveriam prevalecer na relação de poder 

entre Estado e individuo. Com efeito, dá-se ênfase ao indivíduo, visto como titular e 

destinatário dos direitos sociais que não podem sofrer qualquer influência por parte do Poder 

Público. 

Para Bonavides (2004, p. 593-594), os direitos de primeira dimensão também podem 

ser chamados de direito de liberdade, já que se trata de prerrogativas dadas aos cidadãos para 

garantir sua autonomia perante o Estado, que devem ter sua aplicabilidade imediata. 

Referem-se a liberdades individuais, como a de consciência, de culto, à 

inviolabilidade de domicílio, à liberdade de culto e de reunião. São direitos em que 

não desponta a preocupação com desigualdades sociais. O paradigma de titular 

desses direitos é o homem individualmente considerado. (MENDES; COELHO; 

BRANCO, 2009, p. 267). 

Justamente por esse motivo, criam-se, para o Estado, obrigações de não fazer, de 

forma que não deve haver controle das atividades e direitos individuais. A titulo de ilustração, 

tem-se direitos como vida, liberdade, segurança pessoal e propriedade. 

Ocorre que a posição absenteísta do Poder Público muitas vezes não correspondia aos 

anseios sociais, uma vez que os indivíduos, agindo por si só, muitas vezes não conseguiam 

garantir a efetivação dos direitos de liberdade. Como resultado dessa insatisfação, o Estado 

passou gradativamente a adotar um posicionamento mais ativo, dando lugar ao chamado 

Estado do Bem-Estar Social. 

Uma nova compreensão do relacionamento Estado/sociedade levou os Poderes 

Públicos a assumir o dever de operar para que a sociedade lograsse superar as suas 

angústias estruturais. Daí o progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros 

sociais variados, importando intervenção intensa na vida econômica e a orientação 

das ações estatais por objetivos de justiça social. Como conseqüência, uma diferente 

pletora de direitos ganhou espaço no catálogo dos direitos fundamentais — direitos 

que não mais correspondem a uma pretensão de abstenção do Estado, mas que o 

obrigam a prestações positivas. (MENDES; COELHO, BRANCO, 2009, p. 267). 

Nesse contexto, a partir da atuação positiva do Estado (século XIX-XX), ganharam 

destaque os direitos de segunda dimensão. Trata-se de direitos de igualdade, incluindo direitos 

sociais, econômicos e culturais, todos de caráter coletivo e que se concretizam, na maioria das 

vezes, por meio de uma atuação positiva do Estado. Esses direitos foram expostos, pela 

primeira vez, na Constituição de Weimar de 1919, tinham como intuito prestações positivas 
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do Estado, vistas como obrigações de fazer, de modo a se prevenir ou minorar o prejuízo de 

qualquer classe social sobre a outra (DIAS, 2009, p. 97-98).  

Por natural, esse cunho coletivo demandava uma ampla e concreta participação do 

Poder Público a fim de garantir que o constitucionalismo social fosse, de fato, implantado nas 

relações Estado/sociedade. O reconhecimento das liberdades sociais nesse período 

representou a ascensão da ideia de justiça social. Tanto é que os direitos que ganharam espaço 

incluem direitos à saúde, ao trabalho, à habitação, além do direito de greve e livre associação 

sindical. 

Entretanto, as prestações positivas nem sempre ocorriam de modo célere ou eficaz, 

mesmo porque, muitas vezes, faltavam meios e recursos para serem efetivadas. Conforme 

disserta Bobbio (2004, p. 11), os direitos sociais são muito bem expostos nas declarações 

nacionais e internacionais, mas não passaram do papel, pois, muitas vezes, não conseguiram 

ser assegurados à sociedade. Assim, a carência de uma proteção efetiva estatal demandou a 

tutela de direitos fundamentais, embasados no princípio da solidariedade, dando ensejo aos 

chamados direitos de terceira dimensão. 

Os direitos de terceira dimensão, a partir do século XX, em especial após a segunda 

guerra mundial, vieram para complementar os princípios da liberdade e igualdade, 

acrescentando o caráter de fraternidade. Assim, deu-se espaço a questões que envolvem 

direitos difusos, relacionadas aos problemas recentes da modernidade, como meio ambiente, 

patrimônio histórico, direitos da criança e do adolescente, direito de comunicação, direito à 

paz, dentre outros. 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da 

liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - 

que se identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o 

princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 

titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 

consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 

essencial inexauribilidade. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 1995). 

A partir da segunda metade do século XX, fala-se, ainda, de direitos de quarta ou 

quinta dimensão. Segundo Bonavides (2004, p. 571), tais direitos têm como origem o 

processo de globalização política, que se pauta no caráter de universalização dos direitos, 

dependendo, até mesmo, das relações de convivência entre os povos e do quanto a sociedade 
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está aberta para recepção de novos direitos como democracia, informação e pluralismo. 

Ressalta-se que, na medida em que a sociedade evolui, as demandas da sociedade 

mudam, dando espaço a novos direitos, que, até então, não haviam sido pensados. Um novo 

direito quando surge, a princípio, acaba representando meras aspirações ideais (BOBBIO, 

2004, p. 11). Direitos decorrentes do reconhecimento da união homoafetiva como entidade 

familiar, a princípio, se tratavam de ambições restritas a certos grupos sociais, mas vêm sendo 

colocados em prática na medida em que os anseios sociais e as evoluções culturais e 

sociológicas demandam uma proteção jurídica com intuito de assegurar a dignidade da pessoa 

humana. 

Como características dos direitos fundamentais, pode-se citar universalidade, 

relatividade, historicidade, inalienabilidade, aplicação imediata, constitucionalização. Com 

relação à universalidade, fundamenta-se no fato de que todos os homens são titulares e 

destinatários dos direitos fundamentais. Sendo assim, direito à vida, liberdade, igualdade, 

proteção e segurança devem ser garantidos a todos os cidadãos, sem qualquer distinção de 

raça, cor, sexo, crença, nacionalidade5. Sobre a relatividade, entende-se que os direitos 

fundamentais não são absolutos, predominantes sobre qualquer interesse coletivo. A depender 

do caso que esteja sendo objeto de discussão, um poderá predominar perante o outro, para se 

garantir a máxima justiça em uma situação especifica. Quanto à característica da 

historicidade, os direitos fundamentais brotam de um conjunto de valores que predominam em 

determinado momento histórico. Na medida em que o ambiente muda, os direitos também 

evoluem, podendo ser criados novos direitos ou mitigados os que já existem até então. Para 

Bobbio (2004, p. 07), os direitos ―nascem quando devem ou podem nascer‖.  

Os direitos também são inalienáveis ou indisponíveis, o que significa que o cidadão 

não pode dispor daquele direito que lhe é destinado. Logo, mesmo que seu titular deseje abrir 

mão de seu direito, com expresso consentimento, o ordenamento jurídico não o permite, tendo 

em vista que ele não é detentor do poder de dispor de um direito que lhe fora garantido pelo 

Poder Público. Outra característica dos direitos fundamentais refere-se a sua aplicabilidade 

imediata. Conforme pode se extrair da redação do art. 5º, § 1º, da CF/88, ―as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata‖ (BRASIL, 1988), a 

aplicação das normas não depende da criação de leis, já vinculando a atuação dos Poderes 

                                                 
5
 É nesse sentido que o caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988 preceitua: ―Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes 

[...]‖ (BRASIL, 1988). 
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Públicos por terem aplicação direta e imediata. Por fim, a característica da 

constitucionalização refere-se ao fato de os direitos fundamentais estarem previstos 

expressamente num ordenamento jurídico interno, ao contrário dos direitos humanos, que são 

reconhecidos em espaço nacional e internacional.  

A Constituição de 1988 representou um marco na ascensão da democracia no Estado 

brasileiro, como resultado de uma ruptura com o regime militar que, até então, governava o 

país. Na conjuntura recente da redemocratização, pleiteava-se uma progressiva limitação do 

poder e reconhecimento de direitos fundamentais, de modo que fosse assegurada aos 

brasileiros a sua legitimação como sujeitos de direitos perante o ordenamento jurídico.  

Dentre os fundamentos do Estado Brasileiro, consoante o art. 1º da Constituição 

Federal de 1988, tem-se a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, o que 

representa, respectivamente, o poder político supremo e independente, participação do 

individuo na vida política do Estado e uma consideração da pessoa em sua plenitude, havendo 

sempre uma presunção a favor do ser humano e de sua personalidade perante o Poder Público. 

Adentrando especificamente nas espécies de direitos fundamentais, já no caput do art. 

5º da Constituição, há um reconhecimento de que todos são iguais perante a lei, devendo ser 

garantido aos indivíduos os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. De 

início, faz-se referência ao princípio da igualdade, de modo que o Estado trate os seus 

cidadãos como essencialmente iguais.  

Os incisos do art. 5º, ainda, apresentam vários direitos individuais e coletivos em 

espécie, como o princípio da legalidade, integridade física e mental, liberdade de expressão e 

de crença religiosa, privacidade, dentre outros. Todos esses direitos servem como 

embasamento para aqueles que pleiteiam uma tutela protetiva estatal, de modo que, caso haja 

alguma violação, pode o sujeito exigir amparo jurídico, uma vez que, caso não o faça, será sua 

dignidade que estará sendo lesada.  

3.2 Breve retrospectiva histórica das minorias como categoria do direito  

A temática minoria no campo do Direito constitui uma categoria complexa para se 

conceituar e se delimitar. Tal fato deve-se a dificuldade de se encontrar uma definição 

universal e abrangente para o termo, a qual possa ser utilizada de forma atemporal e 

internacional. Apesar das imprecisões atribuídas ao termo, ele nos remete a uma concepção de 

grupos sociais que, historicamente, foram alvos de discriminação e invisibilidade, e que 
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demandam tutela do Poder Público para ter seus direitos constitucionais assegurados tendo em 

vista que se encontram em uma situação de vulnerabilidade social. 

Para melhor compreensão do termo, faz-se necessário, inicialmente, uma breve 

retrospectiva histórica, como forma de se demonstrar o processo de reconhecimento de 

direitos de minorias e grupos vulneráveis.  

Na Antiguidade e na alta Idade Média Ocidental, a sociedade era considerada 

relativamente homogênea, de modo que os proprietários rurais, artesãos ou comerciantes eram 

colocados como cidadãos, sujeitos de direitos, e os escravos, representados na figura dos 

estrangeiros, eram vistos como uma categoria minoritária (ROULAND, 2004, p. 39-40). 

Verifica-se que os judeus presentes no Egito em decorrência da diáspora, os bárbaros 

na Grécia antiga, e, posteriormente, na Europa, representam grupos minoritários, que, por 

serem estrangeiros, não poderiam ter outro status senão o de ―escravo‖ por ―natureza‖ 

(ROULAND, 2004, p. 47). Isso porque apenas os membros nascidos naquela comunidade 

eram considerados cidadãos, e, portanto, dignos de direitos e deveres dos quais os 

estrangeiros eram excluídos. 

Posteriormente, com o surgimento do feudalismo, formaram-se grupos marginais 

compostos por aldeões e servos, os quais eram subordinados à vontade dos dominadores. 

Ademais, a Idade Média fora marcada pelo Cristianismo, que fortalecia uma maioria 

intolerante que não admitia crenças e valores diversos dos pregados pela Igreja Cristã. 

Em 1649, houve a realização do primeiro grande Congresso Internacional Paz de 

Westfalia. Segundo Mello (2004, p. 159), esse acontecimento propiciou o reconhecimento de 

um Direito Internacional Público, de modo a se reconhecer a proteção das minorias religiosas 

em oposição à exclusão que ocorrera na época do absolutismo. Outrossim, o Tratado de Paz 

de Viena, de 1606 e Tratado de Varsóvia, de 1773, representaram rompimento com a 

discriminação religiosa, bem como proteção à liberdade de religião. 

Contudo, em 1798, época da Revolução Francesa, deu-se ênfase a ideologia de Estado 

Nacional, a qual zela pela unidade estatal por meio da construção de uma identidade cultural. 

(ROULAND, 2004, p. 181). Assim sendo, nas palavras de Rouland (2004, p. 183), o enfoque 

passaria ―das minorias religiosas às minorias nacionais‖, uma vez que nacionalidade 

pressupõe características comuns entre os povos, como etnia, religião e idioma, de forma que 

as pessoas que não se enquadram nos padrões moldados, constituem-se categoria das 

minorias. 

Para se constituir os direitos desses grupos não hegemônicos, nesta fase, baseou-se nos 
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direitos de liberdade, incluindo a de religião e de opinião, de modo a se limitar um poder 

abusivo do Estado e a se preservar a individualidade. Tal liberdade funda-se na irredutibilidade 

das crenças, bem como em sua relação com o crescimento moral de cada sujeito, o que, como 

consequência, refletiria na evolução da sociedade (BOBBIO, 2004, p. 15). 

Nesse trâmite, houve congressos internacionais os quais visavam à proteção de 

minorias. O Congresso de Viena, em 1815, ampliou o rol de proteção do direito público, a fim 

de incluir deliberações acerca das minorias étnicas, o que pode ser ratificado por meio de 

decisões em desfavor do tráfico negreiro (MELLO, 2004, p. 160). 

O Congresso de Berlim, 1878, conforme disserta Rouland (2004, p. 185), representou 

o nascimento internacional das minorias, pois, embora não aplicasse o princípio das 

nacionalidades, reconhecia a existência das minorias cristãs do Império Otomano. Cumpre 

examinar que este congresso demonstra uma preocupação com o destino das minorias cristãs, 

ao se interpretar o princípio da liberdade religiosa como um limitador da soberania do Império 

(MARTINS; MITUZANI, 2011, p. 331). 

Registre-se que o artigo 4º do Tratado de Berlim faz referência aos direitos e interesses 

de minorias religiosas quando estas estão misturadas às populações turcas, romanas e gregas.  

O Tratado de Berlim de 13 de julho 1878, celebrado entre a Alemanha, Áustria, 

Hungria, França, Grã-Bretanha, Itália, Rússia e Turquia, eliminou todas as 

diferenças de tratamento com base religiosas no recém-criado Estados dos Balcãs. 

Pode-se acrescentar que, ao reconhecer a independência dos Estados dos Balcãs, o 

Congresso de Berlim condicionou o reconhecimento da independência dos novos 

Estados à sua adesão ao princípio de não discriminação no campo religioso. 

(CAPOTORTI, 1979, p. 2-3, tradução nossa).
6
 

Ocorre que, apenas com o Tratado de Versailles, em 1919, consagrou-se uma visão 

generalizada das minorias, embasada no princípio da nacionalidade. 

[...] o princípio das nacionalidades deveria garantir a mais alta realização do ideal 

nacional e dotar a cada nação de um novo Estado que lhe fosse próprio. É, no 

entanto, esse mesmo princípio que produzirá, da maneira mais paradoxal possível, o 

fenômeno das minorias nacionais. (ROULAND, 2004, p. 179). 

Cumpre observar, assim, que na conjuntura pós Primeira Guerra Mundial, havia 

necessidade de se legitimar concepção de Estado Nacional, o que apenas seria possível por 

                                                 
6
 Versão original: ―The Treaty of Berlin of 13 July 1878, concluded between Germany, Austria, Hungary, 

France, Great Britain, Italy, Russia and Turkey, abolished any difference of treatment on religious grounds in 

the newly created Balkan States. It may be added that, in recognizing the independence of the Balkan States, 

the Congress of Berlin linked recognition of the independence of the new States to their adherence to the 

principle of non-discrimination on religious grounds‖. 
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meio de uma nacionalidade fortalecida, soberana, oposta à ideia de multinacionalismo até 

então existente. 

Paralelamente ao princípio das nacionalidades, foram criados tratados e acordos que 

reconheciam direitos das minorias. Rouland (2004, p. 198) destaca, dentre os tratados de paz, 

Tratado de Saint-Germain, de 10 de setembro de 1919; Tratado de Neuilly, de 27 de 

novembro de 1919; Tratado de Trianon, de 04 de junho de 1920; dentre outros. Convém 

ponderar que, em geral, esses acordos e declarações consagravam as minorias como grupos 

sociais os quais detinham liberdade religiosa, liberdade no uso do idioma materno, bem como 

reconhecimento da raça, o que afasta a ideia de uma unidade moral a ser atribuída a esses 

grupos sociais (ROULAND, 2004, p. 204). 

Justamente nesse início do século XX, deu-se maior valor a direitos políticos e sociais 

os quais demandam intervenção direta do Estado, considerando as especificidades dos grupos 

sociais, desde que tais especificidades não afetem a atuação do Poder Público na esfera 

pública. 

As particularidades de grupos, seja por questões étnicas, religiosas ou linguísticas, 

deveriam ser respeitadas, mas até o limite daquilo que o Estado-nação determinasse 

como não atentatório a sua natureza homogeneizante. Comportar as diferenças em 

seu território sem que isso afrontasse a soberania do Estado era o desafio da 

consolidação da categoria. (MARTINS; MITUZANI, 2011, p. 332-333). 

Mencionados tratados, segundo Rouland (2004, p. 208), precisavam ser incorporados à 

ordem constitucional interna dos Estados signatários, o que lhes conferia um status 

supraconstitucional. Assim, para se garantir a execução dos tratados das minorias, impunha-se 

a obrigação dos países conhecerem as cláusulas minoritárias dos tratados como leis 

fundamentais. 

Posteriormente, deu-se um enfoque político aos direitos humanos e aos princípios de 

igualdade e não discriminação, o que pôde ser ratificado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de 

dezembro de 1948. Já em seu artigo II, estabelece a necessidade de promoção de direitos e 

liberdades que devem ser reconhecidos pelo Estado a todos os cidadãos. 

Artigo II - 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. (NAÇÕES UNIDAS, 

1948).  
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Por se tratar de uma declaração, suas disposições não são normativas, de modo que 

não há punição para aqueles que descumprirem seus artigos. Mas, nem por isso esse 

documento deixou de ter um valor moral, já que representou o reconhecimento dos direitos e 

liberdades do homem no campo internacional. Indubitável é que esse documento fora 

elaborado e assinado ―em um momento em que a humanidade tomou consciência da 

necessidade de reconhecer a presença da diversidade, a qual se apresentava como o único 

aspecto em comum para todos os seres humanos, devendo ser respeitada‖ (SIQUEIRA; 

SILVA, 2013, p. 247). 

Em decorrência das discriminações ocorridas no período da Guerra Fria, tornou-se 

imperioso elevar a categoria minoritária a um status de sujeitos de direito. É nesse sentido que 

foi elaborado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), adotado pela 

Resolução nº 2.200 – A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro 

de 19667. Tal instrumento introduziu o direito à autodeterminação, bem como a proibição de 

incitamento à intolerância étnica ou racial, o que oportunizou a proliferação de direitos 

especiais voltados para a proteção das minorias. 

Art. 27. Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as 

pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 

conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 

professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. (BRASIL, 1992a). 

Oportuno ponderar que mencionado artigo representou o reconhecimento de direitos às 

minorias. Insta esclarecer que tal prestígio deu-se sob o aspecto individual, como uma garantia 

ao respeito a cultura, religião e linguagem de cada indivíduo (CAPOTORTI, 1979, p. 35). 

Com o intuito de especificar o rol de direitos mencionados no art. 27 do PIDCP, a 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução nº 

47/135, de 18 de dezembro de 1992, aprovou a Declaração das Nações Unidas Sobre os 

Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas. 

Cabe mencionar que essa Declaração das Nações Unidas provém dos estudos do Grupo de 

Trabalho da Comissão dos Direitos do Homem da ONU, em 1978, a qual vinha se esbarrando 

na questão da definição do que poderia se enquadrar no conceito de minorias – questão essa a 

ser delineada na próxima sessão. Nesse trâmite, a declaração não apresentou uma definição 

                                                 
7
 O Congresso Brasileiro aprovou Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, havendo sua ratificação 

por meio do Decreto nº 592 de 06 de julho de 1992, sendo que a Carta de Adesão fora depositada na 

Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas em 24 de janeiro de 1992, de modo que o Pacto entrou 

em vigor em 24 de abril de 1992 (BRASIL, 1992a). 
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universal de minorias, se limitando a mencioná-las como ―pessoas pertencentes a minorias 

nacionais ou éticas, religiosas e linguísticas‖ (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

Artigo 1º Os Estados protegerão a existência e a identidade nacional ou étnica, 

cultural, religiosa e linguística das minorias dentro de seus respectivos territórios e 

fomentarão condições para a promoção de identidade.  

2. Os Estados adotarão medidas apropriadas, legislativas e de outros tipos, a fim de 

alcançar esses objetivos.  

Artigo 2º 1. As pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e 

linguísticas (doravante denominadas ‗pessoas pertencentes a minorias‘) terão direito 

a desfrutar de sua própria cultura, a professar e praticar sua própria religião, e a 

utilizar seu próprio idioma, em privado e em público, sem ingerência nem 

discriminação alguma. (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

Tal fato demonstra uma preocupação por parte das Nações Unidas acerca das questões 

de identidade, etnia, idioma e religião, como modo de assegurar a liberdade e igualdade de se 

exercer esses direitos por parte dos grupos minoritários. 

O termo ‗minoria‘, como usado no sistema das Nações Unidas sobre os direitos 

humanos, geralmente se refere a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e 

linguísticas, de acordo com a Declaração das Nações Unidas sobre as Minorias. 

Todos os Estados têm em seus territórios nacionais um ou mais grupos minoritários 

caracterizados pela sua própria identidade nacional, étnica, linguística ou religiosa, 

que difere da identidade da maioria da população. (NAÇÕES UNIDAS, 2010, p. 03, 

tradução nossa).
8
 

Há, ainda, que se lembrar do Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido 

como Convenção Americana de Direitos Humanos, o qual fora adotada no recinto da 

Organização dos Estados Americanos, em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 

1969 e fora recepcionado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 (BRASIL, 1992b), com o 

intuito de normatizar o direito à não-discriminação:  

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 

que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, 

sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 

nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 

social. (BRASIL, 1992b). 

O Brasil foi signatário desta convenção, o que corrobora uma preocupação formal com 

                                                 
8
 Versão original: ―El término ‗minoría‘, como se utiliza en el sistema de las Naciones Unidas en relación con 

los derechos humanos, se refiere generalmente a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 

con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías. Todos los Estados tienen en sus 

territorios nacionales uno o varios grupos minoritarios caracterizados por su propia identidad nacional, 

étnica, lingüística o religiosa, que difiere de la identidad de la población mayoritaria‖. 
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minorias brasileiras, adotando posicionamento no mesmo sentido do adotado pelas 

Organização das Nações Unidas e pelos países americanos. 

Por fim, impende salientar acerca da Declaração sobre a eliminação de todas as formas 

de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, proclamada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas a 25 de novembro de 1981 - Resolução 36/55, a qual 

tutela pela garantia de liberdade de pensamento e convicção religiosa. Tal declaração 

apresentou elementos como intolerância, incentivo à erradicação da discriminação por 

motivos religioso, além de prezar pela liberdade de culto, funcionando como uma motivação 

de luta contra intolerância.  

Nesse trâmite, constata-se que o processo histórico de reconhecimento legal das 

minorias ocorreu gradativamente, com o intento de se assegurar as liberdades raciais, 

religiosas ou de qualquer natureza. 

Estabelecidas as premissas iniciais, por meio de uma retrospectiva histórica, passa-se 

ao estudo da concepção de minorias, tendo em vista se tratar de objeto indispensável no 

desenvolvimento da presente dissertação. 

3.3 Conceito de minorias e de grupos vulneráveis 

Sabe-se que o termo minorias abarca uma complexidade de fatores e, por isso, dá 

ensejo a diversas definições, sejam estas no campo sociológico, antropológico ou jurídico. 

Uma vez compreendido o processo de reconhecimento das minorias no decorrer da história, 

faz-se relevante adentrar a discussão acerca de suas concepções atuais. 

Inicialmente, a primeira tentativa se conceituar o termo minorias no âmbito jurídico 

ocorreu na Subcomissão para Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias, em 1950, 

a qual dispunha que, para se enquadrar como minoria, deve-se tratar de grupos não 

dominantes que possuam características marcadas por traços diferentes do resto da população, 

os quais desejam preservar suas tradições entre si, preservando sua cultura, suas tradições, 

religião ou língua (CAPOTORTI, 1979, p. 06). 

Extrai-se desse conceito que minoria pode ser relacionada ao quantitativo, de modo 

que se associe minoria a um grupo pertencente a um grupo numericamente inferior. 

Outrossim, aponta-se que esses grupos devem se encontrar em uma posição não dominante, 

além do fato de, embora serem nacionais, possuírem características comuns entre si e opostas 

as da população majoritária. 
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O autor Rouland retoma o conceito delineado pela Convenção de Proteção das 

Minorias, elaborado pela Comissão Européia da Democracia para o Direito, em 1991, 

colocando-o como ―um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, 

cujos membros [...] possuam características diferentes das do resto da população e são 

animados da vontade de preservar sua cultura, suas tradições, sua religião e sua língua‖ 

(ROULAND, 2004, p. 249). 

Todavia, tais visões genéricas mostram-se insuficiente. Primeiro, porque nem sempre 

um grupo numericamente inferior a maioria da população (minoria numérica) pode ser 

considerado minoria no sentido de a quantidade numérica de pessoas pertencentes àquele 

grupo não é requisito para que esse grupo seja ou não considerado categoria minoritária. A 

título de exemplo, pode-se citar a população negra na África do Sul, que, embora 

numericamente ultrapasse a quantidade de pessoas pertencentes a raça branca, historicamente 

constata-se uma submissão com relação a esta. Tal fato pode ser corroborado com a 

discriminação vigente à época do regime político do Apartheid (NÓBREGA; MARTINS, 

2009, p. 683). Além do mais, em muitas localidades há um número superior de mulheres em 

relação aos homens, o que não faz delas minorias numéricas. Porém, historicamente, as 

mulheres eram vistas como minorias jurídicas, já que nem direitos reconhecidos em esfera 

constitucional havia com relação a elas. Ademais, não há um consenso acerca de qual seria o 

quantitativo numérico para se definir uma categoria como minoritária. 

Segundo, porque essas definições clássicas, ao se basearem no fato de que as minorias 

se constituem em grupos com características que se diferem do resto da população, excluem 

mulheres, crianças, idosos que não apresentam traços étnicos, raciais ou religiosos que os 

diferem da maioria populacional (NÓBREGA; MARTINS, 2009, p. 684). 

Um terceiro ponto reside no fato de que, ao se conferir um sentido de solidariedade, os 

conceitos arrolados denotam as minorias como um conceito mais ligado ao fato do que à 

vontade. Assim sendo, não se atribui valor à vontade de um indivíduo pertencer a certo grupo, 

o que limita o enquadramento a critérios objetivos (NÓBREGA; MARTINS, 2009, p. 684). 

Além disso, tem-se argumentado que se devem observar critérios subjetivos, como a 

vontade dos membros dos grupos de preservar suas próprias características, bem 

como o desejo das pessoas de serem consideradas como parte desse grupo, 

juntamente com certos requisitos objetivos específicos, tais como os listados na 

definição de Capotorti. Na atualidade, se diz que o reconhecimento da condição de 

minoria não diz respeito somente ao Estado, mas deve ser baseada em critérios 
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objetivos e subjetivos. (NAÇÕES UNIDAS, 2010, p. 4, tradução nossa).
9
 

Nesse trâmite, constata-se que o conceito de minorias deve ser atrelado a elementos 

objetivos e subjetivos. Sob o primeiro aspecto, têm-se o enquadramento como grupos 

minoritários aqueles que têm, historicamente, traços étnicos, linguísticos e culturais em 

comum e, por suas características, encontram-se alijados de seus direitos. Lado outro, o 

aspecto subjetivo envolve o fato de o indivíduo se reconhecer como parte daquela categoria 

ou grupo social. 

Nos Estados Unidos, a partir de 1971, a Corte Suprema passou a dar proteção aos 

estrangeiros, considerados como ―uma minoria identificável que está sujeita a um processo 

discriminatório e, bem por isso, demanda um exame rigoroso de leis – especialmente 

estaduais e locais – que estabeleçam distinções‖ (APPIO, 2008, p. 200). 

Nesse mesmo sentido, ampliou-se o conceito de grupos minoritários, a fim de se 

incluir às minorias tradicionais, diversos grupos sociais que possuem valores em comum, 

sentimento de identidade ou pertença coletivos, ou passaram por uma mesma experiência de 

marginalização (NÓBREGA; MARTINS, 2009, p. 685). 

Percebe-se que há uma variedade de definições a depender da concepção a ser 

abordada para se trabalhar com ideia de minorias. Para o presente estudo, recorre-se a 

definição sob o ponto de vista jurídico, de modo que o conceito de minorias seja relacionado 

ao campo semântico do Direito. 

Transcreve-se, por derradeiro, o ensinamento de Canotilho: 

Minoria será, fundamentalmente, um grupo de cidadãos de um Estado, em minoria 

numérica ou em posição não dominante nesse Estado, dotado de características 

étnicas, religiosas ou lingüísticas que diferem das da maioria da população, 

solidários uns com os outros e animados de uma vontade de sobrevivência e de 

afirmação da igualdade de facto e de direitos com a maioria. (CANOTILHO, 2003, 

p. 387). 

Identifica-se que minorias sob o ponto de vista jurídico engloba categorias sociais de 

forma mais abrangente, formadas por pessoas que são passíveis de sofrer uma discriminação e 

intolerância por parte da sociedade. É com base nessa definição que esta pesquisa se 

                                                 
9
  Versão original: ―Además, se ha argumentado que se deben tener en cuenta criterios subjetivos, tales como la 

voluntad de los miembros de los grupos en cuestión de preservar sus propias características, así como el 

deseo de las personas de que se trate de que se las considere como parte de ese grupo, unidos a ciertos 

requisitos objetivos específicos, tales como los enumerados en la definición de Capotorti. Actualmente se 

conviene en general en que el reconocimiento de la condición de minoría no incumbe exclusivamente al 

Estado sino que debe basarse en criterios tanto objetivos como subjetivos‖. 
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desenvolve, por corresponder à demanda atual por direitos de grupos constituídos, dentre eles 

os casais homoafetivos. 

Nesse ponto, cabe frisar que a acepção minorias não deve se confundir com grupos 

vulneráveis. Isso porque minorias conglomeram grupos que ocupam uma posição não 

dominante, ligados entre si por características de autoidentificação e de solidariedade, como 

tradições religiosas, linguísticas ou étnicas. A título de exemplo, têm-se ciganos, índios, 

quilombolas, negros e praticantes de religiões não ocidentais (SIQUEIRA; SILVA, 2013, p. 

149). 

Já grupos vulneráveis incluem cidadãos que, embora sejam reconhecidos como 

sujeitos de direito e, até mesmo, possam ter garantias reconhecidas expressamente pelo 

ordenamento jurídico, são fragilizados na proteção de seus direitos. A guisa de exemplo, 

pode-se citar migrantes, crianças, mulheres, idosos, homossexuais, pessoas portadoras de 

necessidades especiais, dentre outros (SIQUEIRA; SILVA, 2013, p. 149). 

Sobre essas diferenças terminológicas, a doutrina divide a concepção minorias e 

grupos vulneráveis com a finalidade de tornar esses estudos mais didáticos. 

Existe certa confusão entre minorias e grupos vulneráveis. As primeiras seriam 

caracterizadas por ocupar uma posição de não-dominância no país onde vivem. Os 

grupos vulneráveis podem se constituir num grande contingente numericamente 

falando, como mulheres, crianças e idosos. Para alguns são grupos vulneráveis, 

posto destituídos de poder, mas guardam a cidadania e os demais elementos que 

poderiam transformá-los em minorias. (SÉGUIN, 2002, p. 12). 

Assim, apesar das diferenças conceituais entre esses dois grupos, nota-se que ambos 

são sujeitos de discriminação e intolerância. Pelo conceito, pode-se incluir grupos vulneráveis 

como novas minorias, o que inclui mulheres, negros ou afrodescendentes, portadores de 

necessidades especiais e homossexuais, ―reconhecidas por serem vítimas de preconceito por 

uma construção histórica que lhes fora adversa‖ (MARTINS; MITUZANI, 2011, p. 333). 

Esses grupos seriam aqueles que histórica, social e politicamente passam por um 

processo de luta significativa para a afirmação de direitos. Assim, cumpre obtemperar que não 

existe uma classificação restrita e taxativa de quem seria socialmente excluído. É razoável 

constatarmos a complexidade conceitual acerca da definição jurídica de minoria. 

No campo das ciências sociais podemos observar um dado consenso sobre quais 

grupos sociais devem receber a ―etiqueta‖ de minoria. Esta deve recair sobre aquelas 

coletividades que tradicionalmente são estigmatizados e discriminados ao longo de processos 

históricos que levam à desigualdade e, em alguns casos à resistência e à luta por direitos como 
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forma de minimizar ou superar as desvantagens sociais. Esta perspectiva, portanto, descarta a 

questão numérica para dar ênfase às relações e processos de discriminação. 

Para Becker (2008, p. 27), sujeitos que se situam fora do círculo daqueles que são 

considerados ―normais‖, são denominados ―outsiders‖, uma vez que seus comportamentos 

são vistos como desviantes. Tal acepção leva em conta que as regras, em sua maioria, 

traduzem a vontade geral da comunidade como um todo, e, como nem todas as pessoas 

aceitam as regras, abre-se espaço para discriminação, exclusão e conflitos sociais. 

Além de reconhecer que o desvio é criado pelas reações de pessoas a tipos particulares 

de comportamento, pela rotulação desse comportamento como desviante, devemos também 

ter em mente que as regras criadas e mantidas por essa rotulação não são universalmente 

aceitas, e sim, constituem objeto de conflito e divergência, parte do processo político da 

sociedade (BECKER, 2008, p. 30). 

Nesse sentido, para as ciências sociais, o termo minoria abrange aqueles indivíduos 

que tem comportamentos que desobedecem à regra geral, tida como regra da maioria, que dita 

padrões específicos que devem ser adotados e seguidos pelas pessoas pertencentes a uma 

comunidade. Aqueles que não seguem a regra, são estigmatizados como anômicos, 

indisciplinados, desviados, e por isso, não são reconhecidos pela própria sociedade, pelo 

Estado e por demais entidades como legítimos. Além desses fatores, essas minorias são 

colocadas em patamares inferiores em relação à maioria, o que pode até mesmo justificar um 

eventual preconceito por parte da maioria em desfavor da minoria.  

Ao trazer para o debate acadêmico a questão das minorias nas ciências sociais, 

observa-se que os estudos culturais acabam contribuindo ainda mais para o processo de 

libertação das minorias, já que as torna menos invisíveis e menos escamoteados pelos 

interesses hegemônicos. 

Apresentadas essas questões relativas à complexidade conceitual acerca da definição 

de minorias, usaremos neste trabalho este conceito, querendo com ele nos referir a grupos não 

hegemônicos que historicamente se encontram em uma situação de vulnerabilidade e 

invisibilidade social, demandando uma tutela estatal interventiva para serem reconhecidos 

pelo Poder Público e pela sociedade como grupos dotados de legitimidade e detentores de 

direitos. 
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3.4 Direito das minorias e dos grupos vulneráveis no estado democrático de direito 

Entendemos que seja relevante nas circunstâncias deste capítulo uma investigação 

acerca da tutela jurídica conferida às classes minoritárias e vulneráveis, principalmente na 

esfera do Poder Judiciário brasileiro. Todavia, essa questão não pode ser levada adiante sem 

um diagnóstico dos princípios constitucionais existentes no Estado Democrático de Direito, os 

quais prezam pela efetividade dos direitos constitucionais e da democracia inclusiva. 

O paradigma do Estado Democrático de Direito deu destaque a concepção de 

igualdade e inclusão social, em virtude do compromisso assumido pela Constituição de 1988 

em promover a participação efetiva de diversos grupos sociais e de efetivar os princípios de 

uma democracia. Tal concepção baseia-se no critério da maioria, a qual pressupõe que quando 

se garante a todos os cidadãos o mesmo peso de uma decisão coletiva, o resultado dessa 

deliberação coletiva não poderia ser contestado (APPIO, 2008, p. 40). Com efeito, grande 

preocupação insurge com relação à proteção jurídica dos grupos minoritários, principalmente 

no que se refere ao direito a igualdade e não discriminação, uma vez que muitos deles são 

excluídos de comunidades por não se moldarem aos parâmetros sociais. 

Nesse intento, percebe-se a importância de se efetivar os princípios democráticos da 

igualdade e da liberdade como meio de se concretizar os direitos fundamentais estampados na 

Constituição. 

A liberdade e igualdade dentro de um sistema de governo do povo e 

verdadeiramente do povo – ou seja, segundo a preferência do povo – não podem 

estar desvinculadas do dia a dia concretamente vivido por cada componente desse 

povo. A democracia exige liberdade e igualdade como direitos passíveis vivenciados 

individual e coletivamente. (MATTOS NETO; LAMARÃO NETO; SANTANA, 

2012, p. 17). 

Inicialmente, no ambiente após Revolução Francesa, entendia-se por liberdade 

ausência de constrangimento, de modo que os cidadãos tenham capacidade para tomar suas 

decisões sem interferência do governo. Todavia, com o pluralismo, passou-se a considerar 

liberdade como direito à moralidade e escolhas privadas, garantindo-se respeito à diferença e 

às variedades de experiência, além da capacidade de escolha no ramo civil, político, 

econômico e social (MATTOS NETO; LAMARÃO NETO; SANTANA, 2012, p. 18-19). 

A liberdade tem como intuito garantir à pessoa humana a busca pela autorealização, 

bem como lhe propiciar a escolha de suas potencialidades. Logo, no Estado Democrático 

busca-se estimular as liberdades, o que pode se dar, inclusive, por meio de medidas que 
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propiciem maior igualdade entre os seres humanos, o que evita uma liberdade meramente 

formal (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 402). 

Assim, a Constituição Federal de 1988 consagrou em diversos dispositivos liberdades 

garantidas aos cidadãos, como liberdade de locomoção, pensamento e opinião, consciência e 

convicção religiosa, informação, expressão artística, intelectual e científica, comunicação, 

reunião, profissional, entre outras10. Tais direitos constituem-se, segundo Bobbio (2004, p. 34) 

liberdade negativa, uma vez que não exigem atuação direta do Estado, valendo para o homem 

abstrato. Uma vez garantida a liberdade, os cidadãos têm asseguradas as suas particularidades 

e o respeito à diferença, efetivando, assim, o valor da democracia inclusiva. 

O princípio da igualdade, por sua vez, busca garantir tratamento isonômico aos membros 

da sociedade, garantindo que não haverá distinções de direitos entre as pessoas, conforme 

critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o princípio da igualdade faz o 

papel de ―princípio da justiça social‖, conforme preceitua Canotilho (2003, p. 430).  

O princípio da igualdade para os doutrinadores se divide em igualdade formal, que se 

consubstancia em leis de caráter genérico e abstrato, que vedam tratamentos diferenciados a 

pessoas que se encontrem em situações de igualdade; e igualdade material, que busca uma 

efetiva equivalência das condições sociais, econômicas e culturais entre os cidadãos, 

diminuindo as desigualdades entre os grupos da sociedade que se encontram em situação de 

desvantagem.  

A igualdade formal ocorre quando há igualdade perante a lei e a igualdade material é 

aquela que garante a igualdade na lei. A igualdade formal é apontada no preâmbulo da 

Constituição de 198811, o qual declara a instituição do Estado Democrático de Direito, bem 

como no art. 5º, o qual dispõe que ―todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza‖ (BRASIL, 1988). 

No mesmo sentido, Canotilho (2003, p. 426), que considera a igualdade formal uma 

igualdade jurídica, afirma: ―[...] a igualdade jurídica surge assim, indissociável da própria 

liberdade individual‖.  

                                                 
10

 Ver artigo 5º da Constituição de 1988 em seus incisos LV, IV, VI, XIV, XXXIII, IX, IX, XVI, XVII, XVIII, 

XII (BRASIL, 1988). 
11

 Preâmbulo da Constituição Federal de 1988: ―Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar 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, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL‖ (BRASIL, 1988). 
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Com efeito, sob o ponto de vista formal, a igualdade é vista como um princípio 

essencial a vida republicana no país, uma vez que assegura o tratamento igual dos cidadãos 

perante a lei. Entretanto, tal conceituação mostra-se insuficiente, tendo em vista que ao se 

tratar todos iguais, se desconsidera as desigualdades previamente existentes entre diferentes 

grupos ou indivíduos, o que poderia gerar até mesmo um sentimento de injustiça. 

Nesse momento, torna-se relevante o sentido de igualdade material , a qual aproxima-

se da ideia de igualdade concreta e real. Em sua faceta vigente no século XXI, os direitos 

fundamentais sociais requerem que o Estado transcenda o princípio da igualdade e atue com 

base em uma ideia de isonomia (quiçá de equidade), consistente em adotar medidas que sejam 

de natureza compensatória, ou seja, abandone a igualdade formal e passe a oferecer melhores 

condições a quem teve menos oportunidades. Nesse ponto, retoma-se os ensinamentos de 

Aristóteles acerca do princípio da igualdade material, ou princípio da isonomia, o qual 

―significa em resumo tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais, na medida de 

suas desigualdades‖ (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 179).  

Destarte, mostra-se inviável se desconsiderar as desigualdades existentes na sociedade, 

de modo que se respeitem diferenças sociais e culturais existentes na realidade, sendo 

permitido o tratamento discriminatório quando o próprio ordenamento jurídico assim dispuser. 

Conforme Alexy (2008, p. 407), é possível haver um tratamento desigual desde que 

haja uma razão suficiente para tanto, que decorra da natureza das coisas, ou uma razão 

evidente para a diferenciação ou para o tratamento igual feitos pela lei. Caso não haja uma 

razão suficiente, eventual diferenciação será arbitrária, e, portanto, ilegítima.  

Isso porque, tratamento discriminatório que confira uma distinção injusta, sem amparo 

legal, é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que apenas se admite distinções positivas 

quando houver situações em que a lei entender ser possível uma discriminação positiva. 

(SIQUEIRA; SILVA, 2013, p. 105). Nesse sentido, a própria Constituição asseverou, nos 

termos do art. 3º, inciso IV, que se constituiu, como um dos objetivos fundamentais da 

República, a promoção do bem de todos, sem que haja preconceitos de origem, raça, sexo cor, 

idade e quaisquer formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

No que tange à igualdade material e ao tratamento desigual para se propiciar justiça 

social, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, no julgamento da Ação Direta 

de Insconstitucionalidade nº 3.330, disse que não se deve restringir a isonomia ao plano 

formal, mas também levar em consideração diferenças culturais, sociais, entre outras para se 

permitir que a igualdade material produza seus efeitos, e assim dissertou: 
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Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo 

decidido combate aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a 

proceder e justificar a imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as 

relações desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso ou do rebaixamento 

puro e simples dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das 

pessoas até então sob a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade 

são compensadas com esse ou aquele fator de supremacia formal. Não é toda 

superioridade juridicamente conferida que implica negação ao princípio da 

igualdade. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. E fazer 

desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante 

dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora da harmonia 

ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação compensatória. A lei como 

instrumento de reequilíbrio social. Toda a axiologia constitucional é tutelar de 

segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente 

sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos 

índios. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2013). 

Pode-se dizer que ambos os conceitos (igualdade formal e igualdade material) são 

complementares e devem ser analisados em conjunto, a fim de se garantir, no setor jurídico, 

que o Estado de Direito seja respeitado e os direitos fundamentais sejam de aplicação não só 

para uma minoria ou para a maioria interessada. 

Cabe ainda mencionar que o Supremo Tribunal Federal recorre, em vários julgados, à 

fraternidade, como complemento aos princípios da igualdade e da liberdade. Tal ideia trabalha 

com o respeito a diferenças e especificidades de cada grupo social, a fim de se promover um 

sentimento de solidariedade na nação. 

No limiar deste século XXI, liberdade e igualdade devem ser (re)pensadas segundo o 

valor fundamental da fraternidade. Com isso quero dizer que a fraternidade pode 

constituir a chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução dos 

principais problemas hoje vividos pela humanidade em tema de liberdade e 

igualdade. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2014). 

A fim de tutelar o direito de grupos minoritários ou que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, tais como índios, pessoas com deficiência, negros, crianças, idosos, 

mulheres, e, no caso especifico do trabalho, grupos LGBTs, o ordenamento jurídico brasileiro 

consagrou expressamente vários dispositivos que dispõem sobre medidas a serem tomadas e 

garantias a serem resguardadas. 

Para ilustrar, cabe citar o caso dos índios, ao quais têm um capítulo especial na 

Constituição nos artigos 231 e 232, além do artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (BRASIL, 1988). Tais normas reconhecem aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e também os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, permitindo, inclusive que eles atuem de forma legítima perante o 

juízo caso haja violação a seus direitos. Outro grupo que passou a ser reconhecido a partir de 
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1988, frente à redemocratização, foi o de pessoas com deficiência. Sabe-se que durante muito 

tempo esses indivíduos eram excluídos da sociedade devido ao preconceito e à discriminação 

originados, muitas vezes, na própria família que entendia que não era necessária a sua 

inclusão social (SIQUEIRA; SILVA, 2013, p. 27). 

Com relação aos negros, o Poder Constituinte Originário não tratou especificamente 

dessa categoria, mesmo porque a vedação a qualquer discriminação já é explicita ao se negar 

qualquer discriminação decorrente de critérios raciais ou de cor. Efetivamente, já em seu 

artigo 3°, inciso IV, a Carta Magna expressamente anuncia que um de seus objetivos é 

―promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação‖ (BRASIL, 1988). O compromisso legal com o combate à 

discriminação racial é tal contundente, que, ao enunciar os direitos e garantias fundamentais, 

em seu artigo 5°, inciso XLII, a Constituição Federal estabelece que ―a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão‖ (BRASIL, 1988).  

Outra categoria que pode ser mencionada é a das crianças. Desde a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, já havia uma preocupação com 

relação às crianças concebidas fora do matrimônio, havendo a necessidade de se dispor 

expressamente que serão assegurados os mesmos direitos aos filhos nascidos ou não da 

relação conjugal12 (NAÇÕES UNIDAS, 1948). É de se lembrar de que os idosos também são 

protegidos pela Constituição. No domínio infraconstitucional, têm-se as leis nº 8.842 de 04 de 

janeiro de 1994 e nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, que dispõem, respectivamente, sobre a 

política nacional do idoso, e sobre o estatuto do idoso, com a finalidade de certificar seus 

direitos sociais, zelando pela sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  

Outro grupo social que merece respaldo são as mulheres. A proteção decorre da 

desigualdade histórica dos gêneros bem como do princípio da dignidade da pessoa humana, 

de modo que qualquer tipo de violência se mostra incompatível com o valor dos seres 

humanos. Já amparada pela Constituição de 1988, o Poder Constituinte Derivado criou a lei nº 

11.340, de 07 de agosto de 2006, a qual apresenta mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher (BRASIL, 2006). 

O caso do grupo que nos interessa diretamente neste estudo é o das pessoas lésbicas, 

                                                 
12

 Ver do artigo 226 ao 230 da Constituição Federal, os quais dispõe sobre a família, incluindo proteção às 

crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos idosos. 
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gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros denominadas pela sigla LGBT13. Sob a 

ótica dos estudos culturais, no Brasil, trata-se de pessoas que não seguem o padrão de 

comportamento heteronormativo, seja por sua orientação sexual, seja pela aparência física, 

uso de roupas e acessórios, e, por esse motivo, são passíveis de discriminação já que, 

historicamente, há um predomínio da hegemonia heterossexual.  

Tal fato decorre de a própria sociedade e cultura delimitar comportamentos aceitos e 

recomendados socialmente, conjugando suas raízes históricas com as práticas culturais 

modernas. O sujeito dominante na maioria das sociedades é o heterossexual, de modo que 

aqueles que não se enquadram nesse parâmetro são vistos como sujeitos desviantes. 

Becker (2008, p. 44-45) explica que um homossexual, por exemplo, uma vez 

conhecido assim em seu ambiente de trabalho, apesar de esta característica não afetar sua 

aptidão para as atividades laborais, essa situação pode tornar impossível sua permanência 

naquele local, isso porque passa a ser tratado como desviante de acordo com o diagnóstico 

popular. Uma vez reprimido, o sujeito pode até mesmo se afastar das rotinas da vida cotidiana 

acessível à maioria da população daquela comunidade. 

Nesta visão, o grupo de LGBT, historicamente, constituiu-se como uma minoria 

considerada invisível socialmente na medida em que a própria sociedade tinha como 

tendência legitimar apenas as relações heteroafetivas.  

Exigir um comportamento como sendo o moralmente correto, levando-se em 

consideração a sexualidade é ridículo, mas isso ocorre no seio social. Não é toda a 

sociedade, não se pode generalizar, mas é possível perceber a desconfiança dessa 

mesma sociedade quando um casal homossexual passa pelas ruas de mãos dadas, ou 

quando uma pessoa transexual faz sua cirurgia de redesignação sexual para 

modificar o sexo. (SIQUEIRA; SILVA, 2013, p. 34).  

Na visão jurídica, os LGBTs também são considerados uma minoria que, ao contrário 

dos heterossexuais, necessitam justificar as razões de sua existência a fim de legitimar sua luta 

por direitos e pela não discriminação. 

Os estudos teóricos feitos neste trabalho nos sugerem que quando não se debatem na 

                                                 
13

  Ressalta-se, nesse ponto, que a atual sigla adotada para se referir a esses grupos não hegemônicos é LGBT, 

aprovada em junho de 2008 em assembleia realizada em Conferência Nacional brasileira, cuja referência é de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênicos, substituindo antigas siglas como ABGLT, 

criada em 31 de janeiro de 1995, que representou a maior rede GLBT na América Latina ou GTL, utilizada 

desde 1993 no Brasil (DIAS, 2009, p. 49). Isto é importante porque, cada vez que se acrescenta uma letra, 

está também acrescentando reivindicação de direitos e visibilidade e inclusão para mais um grupo. Por isto a 

troca de siglas causa polêmica entre os grupos porque ela não é só denominação, mas também representa a 

busca de um lugar na sociedade. 
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esfera pública, nem academicamente, os reais motivos da segregação e perpetuação dos 

tratamentos discriminatórios e da não-efetivação de direitos aos marginalizados, tratando-os 

como se fossem apenas uma questão de sorte, imperado pelas mãos do destino, reproduz-se a 

invisibilidade das minorias. 

Desse modo, é possível verificar que embora haja normas e princípios do Direito que 

prezem pela redução das desigualdades e efetivação dos direitos constitucionais, a existência 

de leis não resolve por si só os problemas de discriminações e exclusões sociais. O que se 

percebe é que muitas vezes os movimentos sociais constituem-se subsídios jurídicos para se 

nortear práticas que possam amenizar atos discriminatórios e aumentar processos de 

legitimação de grupos não hegemônicos. Isso porque manifestações públicas permitem criar 

uma maior visibilidade aos grupos excluídos, e, uma vez visíveis, pode-se abrir espaço para 

seu reconhecimento legítimo perante o Estado e perante a sociedade civil. 

3.5 Visibilidade e invisibilidade social 

Em relação ao reconhecimento de direitos aos grupos LGBT‘s, tem-se visto uma 

mobilização social e da opinião pública como fruto de sua organização, gerando, por 

consequência, o fenômeno da visibilidade social, que precede o processo de reconhecimento. 

A invisibilidade dos grupos minoritários pode ser entendida como toda e qualquer falta 

de percepção sobre estes grupos, seja porque ela é fragmentada, seja porque é baseada em 

estereótipos e não condiz com a visão que estes grupos têm de si mesmos. Soares explica que 

―invisibilidade pode ser produzida pela indiferença pública à sua presença — que nunca é 

somente física; é sempre também social — ou pela projeção sobre ele de estigmas, os quais 

dissolvem os aspectos singulares que o distinguem como pessoa humana‖ (SOARES, 2008, p. 

197). 

Adverte-se que invisibilidade significa não ser visto, mesmo estando presente no 

ambiente em questão. Um grupo ou um indivíduo normalmente é considerado invisível 

quando não se amolda aos padrões impostos pela sociedade, o que gera um sentimento de 

discriminação e não aceitação tanto por parte da vítima quanto por parte do resto da 

comunidade. 

Segundo Minhoto (2009, p. 67), pode-se considerar a existência de dois grupos sociais. 

O primeiro deles constitui-se grupo dos incluídos, o qual abrange pessoas que conseguem 

garantir um mínimo existencial, tendo uma vida embasada na garantia do princípio da 
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dignidade da pessoa humana. O segundo grupo refere-se ao dos excluídos, sendo que estes 

devem contar com a sorte, devendo lutar por um mínimo para sobrevivência com dignidade. 

Ocorre que essa classificação não se limita às condições econômicas. Os excluídos são 

aqueles que não têm reconhecimento e respeito perante a sociedade, estando sujeitos à 

invisibilidade social acendida pelos estigmas e pelo sentimento de discriminação ou 

indiferença social. 

Outro ponto que pode intervir no fenômeno da invisibilidade refere-se à mídia. A 

administração da visibilidade por meio de recursos midiáticos constitui importante fator que 

pode repercutir no reconhecimento de um grupo perante o Poder Público e a sociedade. Isso 

porque a mídia pode estar atrelada a interesses diversos. Para Thompson (1998, p. 112), se o 

interesse for dar visibilidade a um ato, a um assunto, a um grupo, a mídia terá o papel de 

publicidade, a fim de divulgar, abrir ao público para que todos vejam e tenham conhecimento 

sobre aquele assunto. Mas se o interesse for limitar ou manter a invisibilidade, a mídia pode 

guardar aquele fato restrito a certo grupo de pessoas, não o divulgando nos meios de 

comunicação.  

Não há de se dizer que um direito de uma minoria é invisível porque ele não está 

presente apenas nos ―debates‖ superficiais que acontecem na mídia. Um direito invisível não 

concretizado é aquele que não tem merecido atenção, e nem consideração quando se fala de 

políticas públicas, de ações políticas, de discussões acadêmicas, ou seja, de falta de percepção 

e discussão profundas, em sociedade, dos direitos dos discriminados ilicitamente.  

Essa miopia da percepção superficial e fragmentada não é de hoje. Apenas o seu 

redimensionamento midiático (especialmente televisivo) é mais recente. Foi essa 

miopia da percepção seletiva e lacunar e sua consequente visão acrítica da realidade 

que fez com que o Brasil tenha convivido com uma desigualdade naturalizada 

durante todo o seu processo de modernização, a qual já dura dois séculos, 

condenando 1/3 da população à subcidadania e a uma vida que não merece esse 

nome. (SOUZA, 2006, p. 9). 

Para que um debate seja legítimo na defesa dos grupos minoritários, é preciso, em 

primeiro lugar, que a sociedade desenvolva uma capacidade reflexiva, abandonando as ideias 

preconcebidas. 

Essa discussão tem, estruturalmente, bases filosóficas e sociológicas e, por essa razão, 

não poderia partir de análises pré-formadas em âmbito apenas de reflexão jurídica, até mesmo 

porque envolve, como já explicitado, considerações sobre o que seriam minorias, sobre quais 

bases estariam fundadas as desigualdades, e, sobretudo, sobre o papel da opinião pública na 
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influência de quais classes seriam protegidas. 

A questão proposta neste trabalho é exatamente a necessidade de realização de uma 

pesquisa mais crítica da situação, no caso específico de grupos LGBTs, permitindo discussões 

com o intuito de proteção a direitos que continuam renegados, o que só poderá ser alcançado a 

partir do abandono dos modelos consolidados, dando abertura para novas abordagens além 

daquelas tradicionalmente conhecidas. 

Quanto mais se traz para os debates públicos a questão da união homoafetiva, maior 

visibilidade se dá a essa entidade familiar, minimizando os estereótipos formados pela 

sociedade brasileira. A análise dos elementos ideológicos no campo cultural e jurídico deve 

perpassar por discursos religiosos, da sociedade civil organizada e do Poder Público, 

refletindo o processo de construção social das relações entre pessoas do mesmo sexo. 
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4 O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

Neste capítulo vai se discutir como se deu o processo de reconhecimento da união 

homoafetiva, com ênfase no caso brasileiro, por parte do Poder Público e da sociedade civil 

organizada. Para isso, foi escolhida a metodologia de análise de discurso. Serão analisados os 

discursos dos ministros do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, com a intenção de se 

verificar se é possível que haja alguma correspondência dos seus argumentos com os 

argumentos da sociedade civil organizada. 

A jurisprudência brasileira, por muito tempo, não se pronunciou com relação aos pedidos 

formulados de reconhecimento da união homoafetiva, sob diversos argumentos, tais como: 

usurpação de competência do Poder Legislativo; que a sociedade não estava preparada para 

enfrentar essa questão; ausência de respaldo jurídico para regularizar tal união, dentre outros. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 1998, em acórdão proferido em sede de 

recurso especial entendeu que, embora do Direito não seja responsável por nenhuma questão 

que envolva em sua óptica uma relação de sentimentos, não se pode desprezar os efeitos 

jurídicos que relações jurídicas podem produzir, seja no campo de direitos, seja no campo de 

deveres. Nesse sentido, não obstante o legislador não tenha tratado especificamente de 

direitos que envolvam uma relação homoafetiva, os julgadores não podem desconhecer a 

realidade social de duas pessoas que estejam ligadas por um vínculo afetivo (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça, 1998). 

Em 2004, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela primeira vez se manifestou acerca 

do tema, quando declarou inelegível uma candidata ao cargo de prefeita pelo fato de sua 

companheira não ter se afastado de seu cargo nos seis meses anteriores à data do pleito. Essa 

decisão não reconheceu o caráter universal da união homoafetiva, mas decidiu que naquele 

caso, uma vez comprovada uma relação estável entre a atual prefeita e a futura candidata, era 

preciso observar a norma constitucional de desincompatibilidade. 

Registro de candidato. Candidata ao cargo de prefeito. Relação estável homossexual 

com a prefeita reeleita do município. Inelegibilidade. Art. 14, § 7º, da Constituição 

Federal. Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que 

ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à 

regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. (BRASIL. 

Tribunal Superior Eleitoral, 2004). 

Até 2011, todavia, a Corte Suprema ainda não havia enfrentado definitivamente e 



 54 

explicitamente essa questão, de modo que as uniões homoafetivas eram tratadas como meras 

sociedades de fato, segundo a jurisprudência até então preponderante, e não como entidades 

familiares. 

O propósito desse trabalho é analisar como os julgadores produzem suas decisões 

tendo como orientação norteadora apresentar uma resposta à população da maneira que lhes 

pareça mais razoável e justa, sem abandonar seu caráter apolítico e imparcial. A hipótese que 

se desenvolveu acerca do caso em pauta é de que há uma correlação possível entre o conteúdo 

das declarações de voto e a opinião pública sobre o caso, expressa no discurso de alguns 

setores da sociedade. 

Para tanto, foi realizado um estudo de um caso jurisprudencial – da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.27714 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 13215 pelo Supremo Tribunal Federal – em que os ministros 

reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo, de forma a cotejar o discurso 

jurídico com os discursos da sociedade civil organizada e da entidade religiosa, que também 

foram ouvidas à época, cujos relatos foram retirados dos autos dos próprios processos16. 

O objeto de exploração deste trabalho foi, portanto, essas ações constitucionais julgadas 

conjuntamente em 05 de maio de 2011 em que a Corte, de forma legítima e em votação unânime, 

atendeu aos anseios sociais para adotar posicionamento adepto ao reconhecimento legal da união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. Com efeito, a união homoafetiva abandonou status de 

mera sociedade de fato e passou a ser reconhecida como entidade familiar. 

Historicamente, a diversidade de sexos era exigida pelo legislador em ordenamentos 

jurídicos diversos, como características das entidades familiares. No Brasil, tal requisito faz-

se apontado, conforme já exposto, na própria Carta Magna em seu art. 226, parágrafo terceiro, 

bem como na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1.723 do Código Civil de 

2002 (CC/02). Essas normas decorrem de uma construção ideológica e doutrinária a qual 

entende apenas se enquadrar, como uma relação conjugal natural, as relações heteroafetivas, 

                                                 
14

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.277 foi proposta em 2009 pela Procuradoria Geral da República 

visando ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, preenchido os 

mesmos requisitos indispensáveis para estabelecer a união estável entre homem e mulher. 
15

 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n°132 foi proposta no ano de 2008 pelo Estado do 

Rio de Janeiro buscando tratamento igualitário entre casais heterossexuais e homossexuais no que se referia 

ao art. 1.723 do Código Civil e ao Estatuto dos Servidores Civis do Estado. 
16

  Cabe mencionar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, 

determinou que cartórios de todo o Brasil não poderão recusar a celebração de casamentos civis de casais do 

mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva (CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2013).  
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sendo que comportamento sexual que se diverge do heterossexual seja tratado como 

―anormal‖ uma vez que se encontra fora dos padrões estereotipados. 

A Carta Magna de 1988, em seu art. 226, consagrou entidade familiar em seu sentido 

plural, de modo a incorporar modificações ocorridas em decorrências dos costumes da 

sociedade moderna, influenciada por fatores sociais, econômicos e políticos. Em vista disso, o 

caput desse artigo atribui à família um significado de núcleo doméstico, pouco importando se 

integrada por casais heteroafetivos ou homoafetivos. O § 3º do art. 226, todavia, trouxe a 

dualidade relação homem e mulher, o que, posteriormente, fora elencado também no Código 

Civil de 2002, em seu art. 1.723.  

O julgamento aduz que a terminologia entidade familiar elencada no texto 

constitucional não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. A entidade 

familiar deve compreender qualquer família que preencha os requisitos de afetividade, 

estabilidade e ostensividade, consonante interpretação extensiva que a própria Constituição 

admite desde que seja constituída com base no afeto e com o intuito de preservação e 

promoção da dignidade de seus membros. Isto posto, devem ser garantidos aos casais 

homoafetivos as mesmas prerrogativas dadas aos casais heteroafetivos, inclusive a facilitação 

da conversão da união estável em casamento. Além desses fatores, a decisão do Supremo 

baseou-se na dignidade da pessoa humana, no direito à intimidade e à não discriminação, bem 

como no princípio da igualdade e da liberdade, e do pluralismo e livre planejamento familiar.  

É possível cogitar a hipótese de que a decisão proferida pelo STF pode refletir 

mudanças socioculturais na sociedade brasileira, ao se supor que, movido pela luta por 

direitos de grupos LGBTs, a fim de superar obstáculos ao reconhecimento impostos pela 

própria sociedade, houve maior abertura social à diversidade e ao desenvolvimento de 

relações mais tolerantes. A formação de identidades híbridas, o multiculturalismo e a 

globalização fizeram circular diferentes posicionamentos sociais e culturais. 

Uma vez que o Direito tem a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, 

não se mostra plausível que a interpretação faça deles tábula rasa, de forma que quaisquer 

alterações nas relações fáticas podem provocar modificações na interpretação da Constituição 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Paralelamente a esses fatores, deu-se maior importância a regulamentação de direitos 

atinentes aos casais homoafetivos em diversos ordenamentos jurídicos, o que introduziu tal 

assunto no meio forense, ultrapassando discussões que antes se restringiam ao circuito social.  



 56 

4. 1 Processo de reconhecimento da união homoafetiva 

Os primeiros movimentos a favor da união de pessoas do mesmo sexo ocorreram na 

Europa, nos períodos entre 1850 e 1933, tendo como principal vertente a não criminalização 

da homossexualidade, bem como reconhecimento dos direitos civis a esses cidadãos. Ocorre 

que, posteriormente, vigorou em alguns países europeus o regime do nazismo, o que 

aumentou em larga escala práticas racistas e preconceituosas. 

A Dinamarca, em 1989, foi o primeiro Estado a reconhecer e a permitir o registro de 

união civil entre os casais de modo que eles pudessem usufruir os mesmos direitos que os 

demais casais perante a sociedade civil. Em 1999 passou a possibilitar a adoção de filhos por 

esses casais, sendo o primeiro país do mundo a enfrentar e legalizar essa questão (DIAS, 

2009, p. 63, 68).  

A Holanda já admitia a união civil desde 1998, fruto de um julgado da Suprema Corte 

em que, embora os juízes não reconhecessem a possibilidade de casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, seria possível que, em matéria de hereditariedade, direitos como pensão fossem 

estendidos a todos os tipos de união, não se limitando mais a casais formados por pessoas 

heterossexuais. No ano de 2001 foi aprovada uma lei no país que concedia a possibilidade de 

conversão da união homossexual em casamento, sendo este o marco como primeiro país a 

legislar sobre o direito ao casamento entre casais de mesmo sexo (OLIVEIRA, 2011, p. 95-

96). Cumpre mencionar que, além da possibilidade de contrair matrimônio, a legislação na 

Holanda também permitiu a adoção por esses casais, desde que fossem comprovados três anos 

de convivência entre o casal (OLIVEIRA, 2011, p. 97). 

Demais países da Europa, a partir de 1994, foram gradativamente adotando medidas 

de proteção de fato aos casais, sendo que, na atualidade, a maioria admite, inclusive, o 

casamento. (DIAS, 2009, p. 67). 

Já nos Estados Unidos, aproximadamente na década de 1960 e 1970, iniciaram-se 

movimentos LGBT, como reação a preconceitos, discriminações e agressões físicas e morais 

que lésbicas, gays, bissexuais e transexuais vinham sofrendo por parte, principalmente, de 

policiais. O marco na história do movimento gay ocorreu em 28 de junho de 1969, em Nova 

York, em que houve uma aglomeração desses grupos contra as medidas arbitrarias aplicadas 

em desfavor de seus direitos. Nos EUA passou a se adotar o lema to get out of the closet, que, 

traduzido para o português, significa ―saindo do armário‖, como meio de impulsionar grupos 

homossexuais a buscarem sua visibilidade e reconhecimento na esfera social (DIAS, 2009, p. 
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43). Apenas desse modo, o Estado e a sociedade adquirirá consciência do espaço que essas 

minorias devem ocupar na vida coletiva. 

Salienta-se que a Suprema Corte dos EUA, por decisão de cinco votos a favor contra 

quatro em sentido oposto, no dia 26 de junho de 2015, legalizou o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo em todo o país. Tal decisão promoveu uma comoção mundial, de modo que se 

espalharam fotos nas redes sociais com as cores do arco-íris que representam o movimento 

LGBT (BRASIL. Associação dos magistrados brasileiros, 2015). Nesse mesmo sentido, a 

Irlanda, em 23 de maio do mesmo ano, por meio de um plebiscito, legalizou a união 

homoafetiva, bem como o Chile, em outubro de 2015, sendo o único país da América Latina 

que ainda criminalizava tal prática. 

No cenário brasileiro, nas décadas de 1970 e 1980 o tema passou a ganhar visibilidade 

tendo em vista a sua relevância social em debates culturais e jurídicos. Na área cultural, 

repara-se que os homossexuais passaram a assumir publicamente suas relações, enfrentando 

possíveis situações de vergonha e desprezo. Apesar da existência de movimentos 

descentralizados desde metade do século XX, apenas como o fim da ditadura e com a 

redemocratização houve preocupação efetiva por parte dos cidadãos e do Poder Público na 

concretização dos direitos fundamentais aos grupos LGTB. A partir da década de 1990, houve 

maior organização e popularização de movimentos sociais em prol de direitos LGBT, o que se 

expandiu, ainda mais, com a criação de Organizações Não Governamentais (ONGs) que 

tinham como intuito fortalecimento desses segmentos, bem como reivindicação pela 

igualdade de direitos. Trata-se de um processo de luta e nele há aspectos de violência e de 

desrespeitos aos direitos fundamentais, assim como ganhos e conquistas. 

Para ilustrar, pode-se citar a ONG Grupo de Pais de Homossexuais, fundada para 

acolher pais que desconfiam ter ou têm filhos homossexuais (GRUPO DE PAIS DE 

HOMOSSEXUAIS, s.d.), o Grupo Gay da Bahia (s.d.), a Federação LGBT do Distrito 

Federal (PAROU TUDO, 2008) e a Parada do Orgulho LGBT (s.d.), todas com intuito de 

proteger direitos LGBT, bem como a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABLGT, s.d.), tida como maior entidade em defesa dos direitos 

LGBT da América Latina.  

Além de movimentos sociais em prol da união homoafetiva, houve também por parte 

da sociedade maior reconhecimento do Estado como multicultural. Se há maior 

reconhecimento das fronteiras interculturais dentro das nações, é razoável pensar que isto abra 

espaço para o reconhecimento dos grupos LGBTs. Ademais, a influência dos meios 
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midiáticos, o prestígio do direito ao anonimato, o aumento da urbanização e o surgimento de 

novas profissões contribuíram para o reconhecimento desses grupos na vida coletiva.  

No Brasil, em um julgado inovador e ousado em 2010, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) admitiu, no caso concreto, a adoção de um menor por um casal homoafetivo. Dentre os 

argumentos utilizados pelos ministros para julgar procedente o pedido foi que, apesar de a 

legislação sobre a adoção ser omissa com relação aos casais formados por pessoas de mesmo 

sexo terem a possibilidade de construírem sua família com uma criança ou adolescente 

adotado, a lei deve ser interpretada conforme a realidade social e cultural do momento, não 

podendo o Poder Judiciário ignorar as peculiaridades do caso em concreto sob o argumento de 

que não há lei expressa que ampare o direito pleiteado. Do mesmo modo, priorizou-se o 

vínculo afetivo que existia entre o casal solicitante e a criança, de modo que fosse preservado 

o interesse do menor, garantindo-lhe um lar, uma família estável e uma vida saudável. 

[...] Em um mundo pós-moderno de velocidade instantânea da informação, sem 

fronteiras ou barreiras, sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde a 

sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em conta, 

sempre que possível, os postulados maiores do direito universal.  

[...] O Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade fenomênica. Vale dizer, 

no plano da realidade, são ambas, a requerente e sua companheira, responsáveis pela 

criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, solidariamente, compete a 

responsabilidade. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2010). 

Infere-se desse julgado que o próprio STJ reproduz teses dos estudos culturais sobre 

cultura e mudança no mundo contemporâneo. A transformação das relações sociais, a 

visibilidade provocada pela mídia e o cenário multicultural induzem ao reconhecimento de 

grupos LGBT e de seus direitos perante o Poder Público e a sociedade. 

4.2 Efetivação de direitos constitucionais  

O contexto de movimentos sociais LGBT‘s, lutas por reconhecimento de grupos não 

hegemônicos, maior acesso à justiça, bem como elevação dos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade e da liberdade ao status constitucional podem ter sido alguns 

dos elementos que levaram à constitucionalização da união homoafetiva como entidade 

familiar. Tal fato corrobora que a relação entre alterações cultural e mudança no campo 

jurídico é uma via de mão dupla. No contexto social e jurídico brasileiro, esse tema repercute 

em diversos setores, possibilitando que direitos constitucionais saiam do papel e sejam 
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efetivamente garantidos a esses grupos sociais. Sem a intenção de esgotar o tema, será feita, a 

título de ilustração, uma breve exposição desses direitos como o direito ao Seguro do Trânsito 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), ao visto de 

permanência, pensão por morte, doação de órgãos, nome social, imposto de renda, bem como 

o direito à felicidade, respectivamente. 

No que diz respeito ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), a Superintendência de Seguros Privados, em 2004, 

reconheceu que os benefícios desse seguro devem se estender aos companheiros do mesmo 

sexo (DIAS, 2009, p. 83). Trata-se de um seguro obrigatório pago em parcela única ao 

Governo Estadual, juntamente com o imposto sobre veículos automotivos, o qual assegura o 

pagamento de indenização em caso de acidente de trânsito que resulte em morte ou invalidez 

permanente, bem como o pagamento de despesas médicas que a vítima fora sujeita. Por se 

tratar de um beneficio de seguro de pessoa, os beneficiários que poderão usufruir seguem a 

ordem de vocação hereditária presumindo-se o interesse do cônjuge, ascendente ou 

descendente da vítima. Tendo em vista a equiparação dos casais formados por pessoas de 

mesmo sexo aos casais heterossexuais, aqueles passaram a ter direito ao benefício na 

qualidade de segurado preferencial, assim como qualquer cônjuge ou companheiro. 

Com relação ao visto de permanência, sabe-se que o Conselho Nacional de Imigração 

impõe que haja condições diferenciadas quando o companheiro estrangeiro de um cidadão 

brasileiro solicita a concessão de um visto temporário ou permanente. Ao regulamentar essa 

questão, contudo, o Conselho não estabeleceu regras restritas a casais que envolvam pessoas 

de sexos opostos. Como consequência disso, é possível que a concessão de visto aos 

estrangeiros garanta a eles os mesmos direitos que um casamento assegura, sendo irrelevante 

se caracterizar uma relação homo ou heteroafetiva (DIAS, 2009, p. 83).  

Já a pensão por morte trata-se de um benefício da previdência social o qual tem como 

escopo garantir que os dependentes do falecido recebam o valor de uma pensão equivalente 

ao montante que o segurado recebia quando era vivo, limitado ao teto do regime geral de 

previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à data do óbito. Segundo o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), desde uma 

instrução normativa expedida em 2000, inclui-se na condição de dependente o companheiro 

de uma relação homoafetiva, equiparando-o ao cônjuge ou companheiro heterossexual (DIAS, 

2009, p. 84). 

No que tange à questão da disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo 
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humano, post mortem, para fins de transplante e tratamento, sabe-se que o ordenamento 

jurídico permite a doação desde que haja expresso consentimento de cônjuge ou parente, 

obedecida a linha sucessória, até o segundo grau inclusive. A interpretação doutrinária, por 

natural, considera que se equipara a condição de cônjuge o companheiro sobrevivente daquela 

união estável, tendo em vista o reconhecimento constitucional dessa entidade familiar. Por 

meio de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor da União, a 

partir de 2005, passou-se a admitir a possibilidade do companheiro que mantivesse com o 

falecido uma união homoafetiva autorizar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo para 

transplante, tal como ocorre em relações decorrentes de união estável (DIAS, 2009, p. 84). 

O nome social constitui-se outro ponto de discussão relevante quando se trata de direitos 

assegurados em via de sede administrativa. O ponto principal é se as pessoas pertencentes a 

grupos LGBT teriam direito subjetivo a um nome social, a ser oficialmente e publicamente 

reconhecido nos ambientes em que frequenta, como escola e trabalho. Por meio de leis e decretos 

estaduais, vários Estados já vêm reconhecendo a obrigatoriedade de cartórios registrarem o 

nome social daquele que o requerer. Assim, para qualquer tipo de procedimento administrativo, 

homossexuais tem o direito de optarem entre o nome social ou o nome de batismo, devendo o 

Estado respeitar sua opção, sob pena de se sujeitar a sanções previstas em cada lei estadual, como 

multas ou advertências, por se aventar de manifestação atentatória ou discriminatória exercitada 

contra uma pessoa do grupo LGBT (DIAS, 2009, p. 85). 

Por fim, cabe mencionar que a preocupação também reside com relação a 

probabilidade de se incluir o companheiro homoafetivo como dependente para fins de 

declaração de imposto de renda. Desde 2009, tal questão já fora apaziguada pela Receita 

Federal, uma vez que, por meio de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

Federal do Piauí, já se permite que o contribuinte tenha o direito de incluir seu parceiro como 

seu dependente ou, até mesmo, apresentar sua declaração de imposto de renda de forma 

conjunta (DIAS, 2009, p. 86). 

Ligado à efetivação de direitos fundamentais, porém sem previsão constitucional 

expressa, os Tribunais Superiores vêm admitindo, em recentes julgados, o direito à felicidade, 

como um direito fundamental e dever do Estado frente aos desafios trazidos pelos direitos 

humanos. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a busca da felicidade 

decorre do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que uma vida digna é 

aquela em que a pessoa possa viver inteiramente em uma sociedade, sem preconceitos, e com 

mútuo respeito, tendo assegurados os direitos constitucionais mínimos para uma vida digna. 
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Esse foi um dos pontos levantados à época do julgamento das ações constitucionais que 

acolheram a união homoafetiva como entidade familiar: 

O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a 

centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor 

interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento 

constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos 

fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática 

consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Doutrina. - O princípio 

constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que 

se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo 

relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, 

qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de 

práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até 

mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011a). 

Assim sendo, embora a doutrina não considere como um princípio constitucional nem 

como uma norma, o direito à busca da felicidade pode ser considerado um direito implícito 

fruto de uma interpretação hermenêutica do princípio da dignidade da pessoa humana, e que, 

por isso, pode embasar julgados da Corte Maior por se tratar, consagrando os padrões de 

moralidade prezados na sociedade moderna17. 

Segundo Oliveira (2011, p. 275), a busca da felicidade deve ser algo permanente, não 

podendo ser barrada por preconceitos nem muito menos por desprezos existentes em 

quaisquer tipos de relacionamentos sociais. Se não bastasse, felicidade não pode ser definida 

por parâmetros religiosos ou individuais impostos pelas pessoas. Trata-se, muito mais, de um 

sentimento íntimo, que contribuem para a formação do indivíduo enquanto cidadão.  

4.3 Perfil constitucional: o novo conceito de família na contemporaneidade 

Para a maioria das culturas, inclusive a brasileira, até a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, predominava na família o poder patriarcal, centralizado na figura do homem. 

Em decorrência disso, a mulher era vista como sujeito relativamente incapaz, inferior ao 

marido, não podendo tomar decisões de caráter inclusive patrimonial sem anuência deste. 

Como nos lembra Minhoto, apenas era legalizada a união proveniente entre pessoas de 

                                                 
17

 O posicionamento que vai de encontro ao direito à felicidade se baseia no fato de mencionado direito não 

poder se sobrepor à legislação vigente expressa, a qual, em nenhum momento, o consagrou como princípio 

ou norma fundamental. Bem assim, felicidade é algo que se vincula a padrões subjetivos de consciência, 

sendo muito mais ligada ao plano metafísico, espiritual, não podendo ser aplicada no caso de um julgamento 

por uma Corte neutra e imparcial (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011c). 
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diferentes sexos firmada por meio do casamento civil: 

A doutrina que imperava anteriormente à Constituição versava que a família só 

poderia prover de pais que tivesse passado por justas núpcias, originando uma prole 

‗legítima‘, que reconhecia uma única entidade familiar firmada por meio do 

casamento, hierarquizava as relações entre os conjugues pondo o homem como 

chefe de família e patrimonializava as uniões [...]. (MINHOTO, 2009, p. 281). 

Tal concepção dava-se em função dos valores éticos, religiosos e morais que 

predominavam na sociedade como um todo, de modo que apenas mereciam resguardo legal 

relações formadas por casais heteroafetivos, sob o vínculo matrimonial, que o homem era o 

chefe natural da família. Essa era a realidade social vigente à época, uma vez que os 

estereótipos se caracterizavam como o homem como provedor econômico da família, e a 

mulher como dona do lar, responsável direta pela educação dos filhos. 

Nesse modelo clássico de família, mulheres e filhos eram colocados em condição 

hierárquica de inferioridade. Dentre as justificativas, tem-se a crença de autoridade e força 

física do homem o colocar em posição de superioridade, criando dois tipos de papéis que 

eram impostos em uma relação conjugal (MATOS, 2004, p. 09). 

O próprio Código Civil brasileiro de 1916, em seu artigo 233, impunha que o marido é 

o chefe da sociedade conjugal, competindo-lhe a representação legal da família;  

a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher; o direito de fixar e mudar o 

domicílio da família; direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto 

conjugal; bem como prover a mantença da família. Já a mulher não podia, sem autorização do 

marido, alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio particular; alienar os seus 

direitos reais sobre imóveis de outrem; aceitar ou repudiar herança ou legado; litigar em juízo 

civil ou comercial; exercer a profissão; dentre outros (BRASIL, 1916). Além dessas 

diferenças de atribuições de papel entre as figuras do homem e da mulher, a legislação 

civilista de 1916 autorizava que apenas as mulheres adotassem o sobrenome do cônjuge, além 

do fato de tratar de forma desigual filhos concebidos fora do casamento, e não admitir o 

divórcio, nem alteração do regime de bens escolhido à época da celebração do casamento. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, passou-se a adotar um novo conceito 

de família, em sentido mais amplo e pluralizado, com a finalidade de se aumentar a proteção 

estatal às entidades que poderiam ser legitimadas perante o ordenamento jurídico. Os artigos 

226 ao 230 representam um capítulo que diz respeito à proteção à família, como base da 

sociedade civil. 
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Preserva-se o instituto do casamento em plano civil, além de se admitir casamento 

religioso com efeito civil, mesmo tendo o Estado de Direito adotado uma concepção laica. A 

Constituição, ainda, trouxe algumas inovações expressas em seu texto como o 

reconhecimento da união estável o homem e a mulher, admissão de família monoparental 

(formada por apenas um dos pais e o filho), igualdade de filiação, não fazendo quaisquer 

distinções entre filhos oriundos do casamento ou não, bem como igualdade no tratamento 

entre homem e mulher. 

No que diz reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, assinala-se uma preocupação da norma com as relações dotadas de estabilidade, que 

devem ser amparadas pelo Estado, devendo a lei, inclusive, facilitar sua conversão em 

casamento. A diferença que reside nesse ponto é que se retira o caráter formal do casamento, 

passando-se a valorizar uma união contínua, pública e duradoura tendo em vista seu caráter 

afetivo e o intuito de se construir de uma família. 

O surgimento e reconhecimento legal de famílias monoparentais, do divórcio e das 

uniões estáveis, por exemplo, levou a uma ressignificação do conceito de família, 

relacionando-o mais ao aspecto do vínculo do afeto. Desse modo, família, para o Direito 

brasileiro atual não deve se restringir a uma relação matrimonial formada entre um homem e 

uma mulher, mas também deve abranger as demais formas de afeição, o que pluralizou o 

sentido que inicialmente lhe fora atribuído. 

Reafirma-se, assim, que o elemento principal de uma família é a relação de afeto, 

independente de quais sejam os membros que fizerem parte dessa família. Essa valorização do 

vínculo afetivo é justamente um dos principais motivos que vai embasar na 

constitucionalização da união homoafetiva no Estado democrático de direito, já que se passa a 

legalizar relações públicas, contínuas e douradoras que formam um núcleo familiar 

independente do casamento formal, além de famílias que envolvam apenas um pai ou uma 

mãe convivendo com seu descendente. 

Desse modo, passa-se a trabalhar com o conceito de entidade familiar, incluindo todas 

as relações familiares pautadas no vínculo de afeto, equilíbrio e assiduidade, confirmando o 

caráter Constitucional que preza pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade, da liberdade e da não discriminação. 

Cabe mencionar que, até o momento, ordenamento jurídico não possui nenhuma 

norma que trate expressamente acerca dos direitos de casais do mesmo sexo. No Estado do 

Rio de Janeiro, a então deputada federal Marta Suplicy propôs o Projeto de Lei nº 1.151 de 
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1995, que altera as Leis nº 8.112, de 1990 e nº 6.815, de 1980, cujo objeto é regularizar a 

situação familiar que envolve união de pessoas com o mesmo sexo. Veja-se o que trata seus 

artigos 1º e 2º: 

Art. 1º - É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua união 

civil, visando a proteção dos direitos à propriedade. 

Art. 2º - A união civil entre pessoas do mesmo sexo constitui-se mediante registro 

em livro próprio, nos Cartórios de Registros Civil de Pessoas Naturais (BRASIL. 

Câmara dos Deputados, 1995). 

Logo na justificativa da elaboração do mencionado projeto de lei, a deputada expõe 

que a heterossexualidade não pode ser vista como a única forma de se expressar, no direito, a 

sexualidade humana. Na atualidade, não se mostra plausível negar o direito das pessoas que 

possuem relações homoafetivas buscarem a sua felicidade, vinculada a uma relação afetiva e a 

um compromisso mútuo com uma pessoa de mesmo sexo. Ao se reconhecer a legitimidade 

dessa união, facilitará a vida das pessoas que a mantêm, porém, sob o vínculo da 

clandestinidade. O direito à busca da felicidade refletirá, inclusive, na diminuição da angústia 

e na proteção à saúde, uma vez que produzirá reflexos na sociedade de redução de 

comportamentos homofóbicos e consequentes agressões (OLIVEIRA, 2011, p. 268). 

Em 1996, o então presidente da Câmara dos Deputados, Luis Eduardo Magalhães, 

constituiu Comissão Especial com o intuito de contemplar e proferir parecer preliminar no 

que tange a esse projeto. Nesse primeiro parecer entendeu-se pela aprovação do texto 

legislativo. Ocorre que, até presente dada, em consulta ao site da casa legislativa18, esse 

projeto encontra-se fora de pauta, não tendo sido objeto de apreciação pelo Plenário19. 

Segundo Matos (2004, p. 131-2), quando se traz à tona questões ligadas à 

homossexualidade, argumentos em ordem de proteção à família, ao bem da nação, à natureza 

humana e à proteção de Deus acabam prevalecendo no pensamento dos preservadores, 

entendendo que a possibilidade de regulamentação dessa união se trataria de um desrespeito à 

própria Casa Legislativa. Nesse mesmo sentido, Dias (2009, p. 76), ressalta que as forças 

conservadoras existentes no Congresso Nacional, bancadas fundamentalistas de natureza 

                                                 
18

 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329>. 
19

 Importante lembrar que há também outros projetos de lei e, inclusive emendas à Constituição com o intuito 

de alterar normas expressas para amparar de algum modo o direito à diversidade cultural e à extensão de 

direitos aos casais homoafetivos. Pode-se citar a Proposta de Emenda à Constituição 66 de 2003 a qual 

propõe alteração dos artigos 3º e 7º e do texto constitucional, os quais passarão a incluir as expressões 

―orientação e expressão sexual‖ em seus dispositivos. Mencionada PEC ainda não foi aprovada e segundo 

sua tramitação no âmbito da Casa Legislativa, fora desarquivada em fevereiro de 2015, estando pendente de 

julgamento. 
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religiosa, constituem-se uma força resistente para se aprovar qualquer alteração normativa que 

assegure que esses vínculos afetivos sejam reconhecidos como entidade familiar. 

Tendo em vista esse contexto, na busca de uma resignificação para o termo entidade 

familiar, na medida em que a sociedade evolui e há transformações nos paradigmas culturais, 

os julgadores podem trazer essas questões para a vida forense, o que lhes resguarda um valor 

jurídico perante o ordenamento jurídico. As lutas e movimentos sociais existentes desde a 

década de 1970, no Brasil, podem induzir a uma relação de causa e efeito, que vai da cultura 

para a justiça. Do mesmo modo, há mudanças que vem da justiça para a sociedade, o que 

demonstra ser uma via de mão de dupla, uma vez que o Direito não é uma disciplina 

dependente da cultura, mas é parte desta cultura interferindo nela e sendo ―invadido‖ por ela, 

mesmo que proclame formalmente o apolitismo da função dos magistrados.  
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5 UMA ABORDAGEM JURISPRUDENCIAL: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

UNIÃO HOMOAFETIVA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

Neste capitulo será feito um estudo descritivo do caso específico do julgamento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) da constitucionalidade das uniões homoafetivas como 

entidade familiar, buscando evidenciar como os ministros expressaram seus entendimentos 

em seus julgamentos por intermédio de uma análise do conteúdo das declarações de voto.  

O objetivo desta empreitada foi tentar confirmar que há correlações diretas entre os 

dois discursos, o jurídico e o da sociedade civil, e que ambos refletem mutações na esfera 

cultural, no caso específico em pauta, mudanças na concepção das minorias sexuais na 

sociedade brasileira contemporânea, sobretudo na compreensão e proteção de seus direitos. 

Como método dessa pesquisa empírica, será feita análise de conteúdo dos discursos de 

associações e organizações não governamentais, da igreja católica e dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, nessa sequência, sendo que todos esses relatos foram extraídos dos 

autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 e na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277. Escolheu-se essa metodologia de análise de 

conteúdo tendo em vista que a escassez de doutrinas pátrias que trabalhem com uma possível 

correlação entre Direito e cultura. Parece ser um meio concreto de se demonstrar a 

diversidade de argumentos existentes sobre o tema em um mesmo quadro social e mesmo 

período temporal, a fim de se compreender os modos de pensar de diferentes grupos, as 

contradições dialógicas e os pontos convergentes. Além disso, é a forma de se confirmar 

como que, na prática, as mudanças socioculturais se relacionam com o Direito, especialmente 

com a prestação jurisdicional, a qual materializa problemas sociais na tentativa de apresentar 

uma resposta imediata à sociedade que possa tanto refletir as mudanças culturais quanto 

induzir novas alterações sociais. 

Tendo em vista que o escopo deste trabalho é estabelecer um possível cotejamento 

entre o discurso do Poder Judiciário - expresso nas falas dos julgadores - e o discurso da 

sociedade civil organizada e da igreja, em primeiro lugar apresentaremos os relatos da 

sociedade civil, da igreja e os votos dos ministros de forma separada para, a seguir, 

identificarmos os possíveis pontos convergentes e divergentes desses posicionamentos. Este 

recorte, o qual analisa a questão a partir destes três atores sociais, se justifica tanto pela 

abordagem interdisciplinar da questão, quanto pela evidência de as associações e ONG‘s, 

ouvidas à época do julgamento, representarem o segmento da sociedade que atua de forma 
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legítima em prol desses grupos.  

A ADPF fora proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de se 

questionar a interpretação do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro o qual, 

em determinados artigos que tratavam de direitos relativos à concessão de licenças, restringia tal 

direitos apenas a casais que mantinham uma relação heteroafetiva. Ao se limitar direito à licença 

por motivo de saúde de companheiro ou licença sem vencimento para acompanhamento de 

conjugue eleito ou designado, bem como restringir direitos previdenciários, como salário-

família, auxílio doença, dentre outros, resultaria em afronta direta aos princípios da igualdade, 

liberdade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. 

Já a ADI fora proposta pela Procuradora Geral da República visando atribuir a 

chamada técnica de interpretação conforme a constituição, a qual impõe que uma norma 

infraconstitucional (artigo 1.723 do Código Civil de 2002) deve ser interpretada conforme o 

texto constitucional, texto em vista que a Constituição é hierarquicamente superior às demais 

leis previstas no ordenamento jurídico. 

Acontece que, o julgamento da ADPF fora incorporado ao julgamento ADI uma vez 

que ao se avaliar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro foi possível 

notar uma posterior alteração legislativa a qual incluiu um dispositivo, em 2007, estendiam os 

direitos reconhecidos no caso de união estável aos parceiros homoafetivos que mantenham 

relacionamento civil permanente, perdendo o objeto nesse caso. Prevaleceu-se, no entanto, a 

questão de que decisões administrativas e judiciais que negassem direitos aos casais 

homoafetivos estariam afrontando preceitos fundamentais da Carta Magna. Nesse ponto, há 

estrita correlação com o objeto da ADI, motivo pelo qual, no mérito, foram julgadas na 

mesma oportunidade, sendo a ADPF recebida junto com a ADI porque esta fora ajuizada 

primeiro. 

Logo de início, foram solicitadas informações aos Tribunais Estaduais para que eles se 

manifestassem acerca de como vinham enfrentando os pleitos de reconhecimento da união 

homoafetiva, de modo que manifestassem se são a favor ou contra essa união, requerendo-se a 

suspensão de todos os processos e de efeitos de decisões judiciais que vedarem essa conduta. 

Em favor da união homoafetiva, houve decisões preponderantes dos Tribunais dos Estados do 

Acre (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 175-182), Goiás (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal, 2011b, p. 744-745), Rio Grande do Sul (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011b, p. 184-229), Rio de Janeiro (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 

232-241), Paraná (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 358-374), no sentido de se 
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estender direitos a companheiros do mesmo sexo, articulando seus efeitos jurídicos, 

conquanto não haja um pronunciamento expresso acerca da constitucionalidade dessa união. 

Já Tribunais de Santa Catarina (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 399-467), 

Distrito Federal (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 756-812) e Bahia (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 265-277) não entenderam pela possibilidade de se 

reconhecer a união, especialmente pelo fato de não haver norma constitucional ou legal que 

regule a relação, não podendo o Judiciário dissertar sobre isso sob pena de usurpação de 

poderes. 

Ato contínuo, houve apreciação com respectivo parecer da Advocacia Geral da União 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a, p. 398-418) e da Procuradora da República 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a, p. 330-331), sendo que em ambos os casos 

entendeu-se pelo prosseguimento do feito, julgando-o procedente no mérito a fim de se 

reconhecer que as uniões homoafetivas sejam tratadas como entidade familiar, recebendo o 

mesmo status constitucional que as uniões estáveis quando obedecidos os requisitos destas. 

Segundo manifestação da Advocacia Geral da União (AGU), num Estado 

Democrático de Direito não devem ser admitidos atos contrários ao bem-estar e que 

impliquem consequências desrespeitosas a qualquer membro da sociedade. Justamente por 

esse modo, não pode o Estado se furtar do caso em questão a fim de se negar um direito que é 

inerente aos casais. Com base nos critérios de autodeterminação, pleno exercício de liberdade 

e estabilidade, é possível que se reconheça um vínculo afetivo entre pessoas de mesmo sexo, 

constituindo uma entidade familiar, assim como as famílias decorrentes do vínculo 

matrimonial, união estável e família monoparental. 

O Senado Federal também se manifestou neste caso (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011a, p. 627-634). Elencou a questão de que nas sociedades modernas, fruto de um 

contexto democrático, grupos e comunidades sociais têm expressado com mais afinco suas 

proposições a fim de defender suas ideologias e lutar pelo pleno exercício da cidadania e pela 

eliminação de quaisquer formas de discriminação. No que diz respeito aos homossexuais, 

grupos não tem se omitido em recorrer a uma tutela protetiva para encontrar resguardo com 

relação aos seus direitos perante o texto constitucional, após anos de repressão e 

discriminação. O Senado Federal reconhece a existência de uma lacuna legislativa que trate a 

respeito das relações homoafetivas. Assim, pode-se atribuir a essas relações o mesmo 

tratamento e proteção jurídica que se dá às uniões estáveis entre homem e mulher. Nesse 

mesmo sentido, seguiu a Câmara dos Deputados (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a, 
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p. 94-95), a qual defendeu a interpretação conforme a constituição do art. 1.723 do CC/02, de 

modo que as uniões homoafetivas sejam reconhecidas como entidade familiar (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011a). 

Para se representar os movimentos e grupos sociais, escolheu-se, primeiramente, a 

avaliação de conteúdo dos relatos de associações e organizações não governamentais que 

atuaram na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 e na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277, em 2011, na figura de amicus curiae20, com o 

intento de viabilizar uma apropriada resolução do litígio em pauta. Sua atuação dá-se por 

meio de advogado devidamente constituído que requer ao Supremo sua participação no 

processo. Uma vez aceita sua participação, apresentará suas alegações por meio de petição 

escrita que será juntada aos autos do processo, podendo, também, ter direito à sustentação 

oral. Nos autos da ADI nº 4.277, atuaram como amigos da corte a Conectas Direitos 

Humanos, uma organização não governamental internacional (ONG), sem fins lucrativos, 

atuante desde 2001 no Brasil; a associação brasileira de gays, lésbicas e transgêneros – 

ABGLT, que se trata de uma fundação pública de direito privado, sem fins lucrativos, fundada 

em 1995; o grupo Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade, Amor (CORSA), organização 

não-governamental desde 2001; a associação de incentivo à educação e saúde de São Paulo, 

atuante em defesa de direitos sociais desde 2000; o Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), criado em 1997 e composto por membros do ramo jurídico; a associação Eduardo 

Banks (AIE) e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tendo em vista sua 

representatividade com relação à ala religiosa. Já nos autos da ADPF nº 132, atuaram como 

amigos da corte o Conectas Direitos Humanos; o Escritório de Direitos humanos do Estado de 

Minas Gerais (EDH), programa desenvolvido pelo Poder Público estatal; o Grupo Gay da 

Bahia, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; o Instituto de Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero (ANIS), associação civil sem fins lucrativos; o Grupo Arco-íris de 

Conscientização homossexual (GAI), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT); o 

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM); Sociedade Brasileira de Direito Público 

(SBDP), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; bem como a associação 

                                                 
20

 Segundo glossário do Supremo Tribunal Federal, a figura do animus curiae consiste em uma modalidade de 

―intervenção assistencial em processos de controle de constitucionalidade por parte de entidades que tenham 

representatividade adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia 

constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como interessados na causa‖ (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal, s.d.). 
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Eduardo Banks e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), novamente 

representando a ala religiosa. 

Cabe mencionar que à época do julgamento houve várias partes interessadas, cada 

qual argumentando seu lado cultural, político ou jurídico, de modo a pleitear pelo 

reconhecimento ou não das uniões homoafetivas como entidade familiar. A quantidade 

relativamente alta de interessados no julgamento da questão pode se justificar pelo fato de a 

união de pessoas do mesmo sexo envolver crenças religiosas, filosóficas e culturais, que 

acabam variando conforme o contexto social e temporal para atender às demandas das 

comunidades. 

Em segundo plano, será verificada a posição religiosa, tomando como base o discurso 

da Confederação Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), que agrega todos os bispos da Igreja 

Católica do Brasil. Os argumentos dessa Instituição foram expostos nos julgados por meio de 

petição devidamente oferecida por um advogado uma vez que atuou, também, na figura de 

amigo da corte. 

Em tópico subsequente, será feita análise de conteúdo dos discursos dos ministros do 

Supremo, expondo os argumentos utilizados no sentindo de se reconhecer a união 

homoafetiva, na tentativa de se verificar uma possível relação entre as alegações da sociedade 

civil organizada e os votos dos julgadores. No decorrer dos votos dos ministros do STF pode-

se observar que as principais indagações e pontos de discussão giraram em torno das 

seguintes questões: necessidade de se estabelecer uma interpretação conforme a Constituição, 

excluindo-se qualquer significado ao valor de família que impeça a união homoafetiva como 

instituto familiar; defesa dos princípios constitucionais; bem como proibição de discriminação 

em razão de orientação sexual.  

Por fim, será proposta uma análise crítica de todos os argumentos apresentados ao 

longo do julgamento das duas ações constitucionais. Ao interrogarmos este caso particular, 

buscamos encontrar propriedades gerais que possibilitassem o cotejamento deste conteúdo 

com discursos de associações e organizações não governamentais, que puderam ser 

encontrados no julgado do Supremo e também por meio de pesquisa em seus sites 

institucionais. Julgamos que o estudo de caso pudesse ser uma metodologia adequada, uma 

vez que se pretendeu evidenciar como um determinado processo se dá. Esse procedimento de 

percepção das particularidades de um objeto permite partir de suas características invariantes 

para se compreender nelas o que pode ser generalizado.  
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5.1 Discurso da sociedade civil organizada 

Para o desenvolvimento da análise de conteúdo dos discursos apresentados pela 

sociedade civil organizada, foram colhidos os relatos de Organizações Não-Governamentais 

(ONG‘s) e associações que foram ouvidas à época do julgamento das ações constitucionais. 

Esses grupos representam, nesse trabalho, os movimentos sociais a favor da união 

homoafetiva com o foco de lutar, perante a esfera pública, pelos princípios constitucionais da 

igualdade e liberdade os quais lhes assegurem, no mínimo, uma vida digna. 

À época do julgamento do reconhecimento da união homoafetiva pelo STF, vários 

grupos lograram interesse em participar e acompanhar o feito como animus curiae, os 

chamados amigos da Corte. Tal posição permite com que membros da sociedade civil 

organizada levem ao Supremo vozes dispersas da sociedade que devem ser ouvidas uma vez 

que o julgamento do caso concreto pode lhes afetar de forma positiva ou negativa, já que eram 

destinatárias da decisão a ser proferida. Quanto maior a participação formal de diferentes 

grupos e setores da comunidade, maior o debate constitucional. 

Por se constituírem uma categoria de referência, esses grupos se tornaram 

representantes desse setor social, atuando como parâmetro condutor para abordar a dinâmica 

interna do movimento homossexual no Brasil (FACCHINI, 2002, p. 58). 

Tendo em vista a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, foram 

admitidos, nas duas ações constitucionais, manifestações legítimas de várias entidades. Esses 

grupos peticionam nos autos, a qualquer momento antes do julgamento, por meio de 

advogado devidamente constituído, demonstrando relevância da matéria e sua 

representatividade. Tem como fim trazer ao mundo jurídico posicionamentos da sociedade 

civil organizada, levando ao conhecimento do Poder Judiciário argumentos de ordem social e 

cultural que possam oferecer subsídios aos votos dos magistrados. 

Os primeiros grupos que requereram ingresso nos autos da ADI nº 4.277, em petição 

conjunta na condição de animus curiae, foram Conectas Direitos Humanos, Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e Cidadania, 

Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor (CORSA) (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011a, p. 421-625). O grupo Conectas Direitos Humanos (s.d) consiste em uma associação 

sem fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) fundada em São Paulo em 2011 suja missão é promover a efetivação dos direitos 

humanos no Sul Global (África, América Latina e Ásia). Segundo pesquisa em seu site 
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institucional, a entidade atua por meio de programas, políticas externas e como animus curiae 

em diversos casos que envolvam temas ligados à direitos humanos. Já a Associação Brasileira 

de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (s.d.) é uma pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos criada em 1995 que tem como finalidade ser uma referência na 

expressão de luta por ações que promovam cidadania e direitos humanos a todos, bem como 

que erradiquem quaisquer formas de preconceitos e discriminações. E o grupo Cidadania, 

Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor (CORSA, s.d.) consiste em uma ONG, assim 

denominada desde 2001, que atua em projetos de intervenção social relacionados à prevenção 

de DST/Aids, na área de educação, além de promover círculos de debates sobre temas 

relacionados a direitos dos LGBTs. 

Esses grupos aduzem que, apesar da inexistência de previsão no texto maior, o 

reconhecimento da união homoafetiva deve se embasar nos princípios da liberdade, igualdade 

e do pluralismo. Isso porque em um Estado Democrático de Direito diversas opiniões 

políticas e comportamentos sociais e culturais devem ser respeitados na coletividade, de modo 

que haja respeito mútuo as diferenças, tratando todos como sujeitos iguais de direitos. Esse 

fato deve repercutir em relação à liberdade que os indivíduos têm para manifestarem sua 

sexualidade, uma vez que são dotados de autonomia para viverem sua vida privada, podendo 

levar sua vida da maneira que julgar conveniente. Tendo em vista que os atos de 

discriminação são inconstitucionais, uma vez que ferem os princípios democráticos impostos 

pela Constituição, devem ser banidos do ordenamento jurídico. 

Assim, segundo essas entidades, para que o pluralismo almejado seja assegurado no 

cotidiano, é preciso que as liberdades fundamentais e a igualdade formal e material sejam 

garantidas a todos, indiscriminadamente. É por esta razão que a Constituição veda qualquer 

tipo de discriminação, preconceito ou desigualação injustificada que tenha por finalidade 

excluir alguma pessoa ou grupo do exercício dos direitos fundamentais assegurados aos 

demais membros da comunidade. 

Tais grupos argumentaram também que, ao não se reconhecer direitos aos 

homossexuais, dar-se-ia ensejo a um ato de discriminação, o que, inclusive, poderia incentivar 

atos de violência e repugno contra os homossexuais, instaurando um grande caos na 

sociedade. Como consequência, em face das transformações culturais, do respeito às 

diferenças, das garantias individuais que cada pessoa tem ao estabelecer com quem vai dividir 

os momentos de sua vida, fundamentam os argumentos defensivos das entidades acima 

elencadas.  
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Por fim, outro ponto levantado por esses grupos refere-se ao processo de 

reconhecimento dos direitos homoafetivos no Direito comparado. Segundo esses grupos, esse 

tema já foi enfrentado por vários países e o processo de reconhecimento se encontra em 

diferentes estágios. São listados sete países em que há legislação que ampara o casamento: 

África do Sul, Bélgica, Canadá, Espanha, Noruega, Países Baixos e Suécia, além de alguns 

estados dos Estados Unidos como Connecticut, Lowa, Maine, Massachusetts, Vermont. Citam 

ainda que há países em que a legislação já admitiu a união estável entre pessoas do mesmo 

sexo, como Alemanha, Dinamarca, Suiça, Reino Unido, bem como algumas cidades da 

Argentina e alguns estados dos Estados Unidos. Ressaltam, por fim, que as Cortes 

Constitucionais também tiveram papel importante em alguns países onde não tem normas 

expressas que assegurem direitos a casais do mesmo sexo, no sentido de reconhecer direitos 

iguais aos companheiros de mesmo sexo que atendam aos mesmos requisitos das uniões 

heteroafetivas.  

O próximo grupo que peticionou nos autos da ADI nº 4.277 requerendo ingresso como 

amigo da corte foi a Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo (AIE/SP), que 

é uma associação cujo objeto, conforme seu estatuto social juntado nos autos do processo, é a 

defesa de direitos das minorias sexuais, como os cidadãos não-heterossexuais, difundir 

direitos à educação e à saúde dos cidadãos, promover ações necessárias à integração familiar e 

social principalmente daquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, 

trabalhar com ajudas sociais e psicológicas dos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, 

dentre outros (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a, p. 638-764, 766-966). 

Mencionado grupo fundamenta seus argumentos no fato de que, na atualidade, deve-se 

compreender o conceito de família como uma comunhão plena de vida e interesses, de forma 

pública, contínua e duradoura, tendo como intuito uma relação feliz e afetuosa. Da mesma 

forma, carece lembrar que a Constituição zela pelos princípios da isonomia e dignidade da 

pessoa humana, o que impede qualquer discriminação por mera diversidade de sexos.  

Segundo a mencionada associação, a questão da homossexualidade (termo utilizado 

pela associação) não se relaciona a uma opção do sujeito. Se fosse meramente uma questão de 

opção, por certo que nenhum ser humano optaria por viver de uma forma pela qual sofre 

preconceitos e discriminações por parte da maioria da sociedade. Trata-se, na realidade, de 

uma característica natural de cada ser humano, que descobre sua orientação sexual. 

Acrescenta que se deve, no caso dos autos, recorrer à técnica de interpretação 

conforme a Constituição, a qual discorre que caso uma norma admita mais de uma 
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interpretação, deve-se utilizar aquela que esteja de acordo com o texto constitucional vigente 

naquele país. Se não bastasse, tal técnica também pode ser aplicada aos próprios dispositivos 

constitucionais, de modo que se interprete um dispositivo da Constituição em conformidade 

com o texto constitucional como um todo, em especial, com os princípios fundamentais.  

A associação profere também a ideia de que os princípios constitucionais possuem 

hierarquia axiológica sobre as regras constitucionais, o que significa que sempre que se 

constatarem tensões entre normas constitucionais, sejam elas regras ou princípios, deve ser 

verificado no caso concreto qual delas possui maior valor constitucional, e, justamente por 

isso, o art. 226 em seu parágrafo 3º da CF/88, deve ser interpretado segundo os princípios da 

isonomia e da dignidade da pessoa humana, basilares de todo o ordenamento jurídico.  

Outro ponto apresentado pela AIE/SP diz respeito à dimensão de direitos, colocando a 

união homoafetiva como quarta dimensão, sob o embasamento de que esta se encontra 

consubstanciada no direito à diferença (não se desconhece a controvérsia dessa questão, 

conforme apresentado nessa dissertação em item próprio, sendo que vários autores englobam 

nos direitos de quarta dimensão a democracia direta e direito a um meio ambiente saudável). 

O respeito às diferenças e o direito à tolerância são aplicáveis no que diz respeito à orientação 

sexual, no sentido de ser inconstitucional quaisquer rótulos que modulem comportamentos e 

direitos em função desse fato. Acrescenta o direito à felicidade, aduzindo que esse direito 

decorre da dignidade da pessoa humana e das demais garantias e prerrogativas 

constitucionais, tendo em vista que o ser humano busca relações que trarão sua felicidade. 

Cita, ainda, a teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale, como meio de se trabalhar 

com a superação do formalismo positivista pelo direito brasileiro. Embora o texto 

Constitucional apenas mencione união entre homem e mulher, não houve nenhuma proibição 

ao reconhecimento de outras entidades familiares, o que significa que normas escritas não 

implicam limitação do Direito apenas àqueles fatos expressamente protegido; ―quando a lei 

regulamenta determinado fato, ela o faz por conta de determinado valor a ele atribuído, 

valoração esta que gera a norma‖ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a). 

Por fim, requereu a juntada do parecer de Luis Roberto Barroso nominado ―Diferentes 

mas iguais. O reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil‖ e a representação 

de Daniel Sarmento visando o ajuizamento de ação constitucional para reconhecimento das 

uniões homoafetivas. Os fundamentos alegados na petição são que os princípios 

constitucionais devem condicionar a interpretação das normas, tendo em vista que funcionam 

como vetores interpretativos da Constituição. Caso haja afronta aos princípios constitucionais, 
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como o da isonomia e o da dignidade da pessoa humana, essa interpretação mostra-se 

inadequada, devendo haver uma reinterpretação no sentido de garantir unidade e coerência ao 

ordenamento jurídico como um todo. 

A próxima entidade que requereu legitimação como animus curiae nos autos da ADI 

nº 4.277 foi o Instituto Brasileiro de Direito de Família (s.d.), que se trata de uma entidade 

reconhecida voltada aos estudos das áreas de Direito de Família e Sucessões que possui 

atuação em todo território nacional, com, atualmente, mais de cinco mil associados, dentre 

eles juristas, advogados, psicólogos, magistrados e professores, o que a configura como 

legítima amiga da Corte em função de atuar na qualidade de parte interessada tendo em vista a 

relevância da matéria (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a, p. 969-994). Segundo seu 

estatuto, extraído do site da instituição, o IBDFAM tem como principais objetivos atuar como 

força representativa e como instrumento de intervenção político-científica ajustado aos 

interesses da família e aos direitos de exercício da cidadania, atuar na defesa, promoção e 

proteção de direitos humanos, em especial ao direito de crianças, adolescentes e idosos à 

convivência familiar e comunitária, promover a defesa da ética, da paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, bem como pugnar pela defesa 

dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos. 

Como defensora da constitucionalização da união homoafetiva, sustenta que a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, atribuiu a todas as entidades familiar a mesma 

dignidade e mesmo direito ao reconhecimento de sua tutela. Caso fosse a verdadeira intenção 

do constituinte, este teria falado expressamente acerca dos direitos e vedações atribuídos aos 

casais homoafetivos, o que não ocorreu na hipótese pleiteada. A Constituição nem mesmo 

poderia estabelecer qualquer distinção entre as entidades familiares, pois estaria contrariando 

o próprio princípio da democracia tratada em meio constitucional. Nesse sentido, o Instituto 

considerou inviável a manutenção dessa união como mera sociedade de fato, devendo, com 

efeito, receber especial proteção estatal: 

Em momento algum a Constituição veda o relacionamento de pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar merecedora da especial tutela do Estado. Considerá-la 

mera sociedade de fato, como se as pessoas fosse sócios com fins lucrativos, 

configura violência ao princípio de respeito à dignidade da pessoa humana. São 

famílias constituídas por cidadãos brasileiros que trabalham, pagam impostos, 

contribuem para o progresso do país e é inconcebível interditar-lhes direitos 

assegurados a todos, em razão da orientação sexual de seus integrantes. 

Em um Estado Democrático de Direito não cabe qualquer forma de discriminação, 

sob pena de desrespeito à Carta Constitucional. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011a). 
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Por fim, mencionada entidade aduz o fato de que trata uniões entre pessoas de mesmo 

sexo como mera sociedade de fato seria restringi-las ao direito obrigacional, o que não se 

mostra razoável tendo em vista que tais relacionais implicam consequências patrimoniais, 

sucessória, família, previdência, adoção etc. Finaliza seus argumentos destacando a 

importância de se primar pela concretização dos princípios da igualdade e liberdade, basilares 

do ordenamento jurídico, assegurando que todos tenham acesso aos direitos e garantias 

fundamentais de modo efetivo: 

Os princípios da igualdade e da liberdade estão consagrados já no preâmbulo da 

norma maior do ordenamento jurídico, ao conceder proteção a todos, vedar 

discriminação e preconceitos por motivo de origem, raça, sexo ou idade, 

assegurando 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. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011a). 

Na ADPF nº 132, requereram ingresso como animus curiae, na mesma petição, o 

Conectas Direitos Humanos; o Escritório de Direitos humanos do Estado de Minas Gerais 

(EDH) e o Grupo Gay da Bahia. A legitimidade do Conectas Direitos Humanos, conforme já 

mencionado, se justifica pelo fato de essa instituição ter como missão promover respeito aos 

direitos humanos no Brasil e no hemisfério Sul, promovendo a ética, paz, cidadania e direitos 

humanos a toda sociedade (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 605-658). Já o 

Escritório de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais (EDH)21 consiste em um programa 

criado pelo governo do Estado de Minas Gerais coordenado pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Esportes e pela Defensoria Pública Estadual com a finalidade de 

proteger os direitos humanos por meio de programas de acesso à justiça, atividades de 

estímulo à organização popular e educação em direitos humanos. E o Grupo Gay da Bahia 

(s.d.) é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil 

tendo sido registrado como sociedade civil sem fins lucrativos em 1983, tendo como um dos 

seus objetivos defender interesses da comunidade homossexual da Bahia e do Brasil, bem 

como denunciar expressões de homofobia, e lutar contra qualquer forma de preconceito e 

discriminação contra gays, lésbicas, travestis e transexuais.  

Esses grupos defendem o reconhecimento da união homoafetiva sob a alegação de que 

a Constituição de 1988 preza pelos princípios da igualdade, liberdade e pluralismo, sendo algo 

                                                 
21

  O Escritório de Direitos Humanos foi instituído no âmbito do Estado de Minas Gerais pelo Decreto nº 43.685 

em 2003, tendo em vista as diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos e o Programa Mineiro de 

Direitos Humanos (MINAS GERAIS, 2003). 
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de repúdio qualquer ato que vá de encontro aos valores constitucionais. São grupos que 

presam pelo reconhecimento de uma sociedade multicultural e do pluralismo jurídico, 

princípio constitucional no país: 

Ao reconhecer o pluralismo como princípio constitucional, nossa carta Magna impõe 

ao Estado brasileiro não apenas a obrigação de não discriminar, mas também de 

atuar para que as diversas opiniões políticas e os diferentes comportamentos 

culturais e sociais possam coexistir em harmonia e respeito recíprocos. 

Em razão de reconhecer-se como uma sociedade pluralista, a Constituição Federal 

assegura que opiniões, posturas e comportamentos dissonantes não possam ser 

suprimidos. O pluralismo significa antes de tudo o reconhecimento de que embora as 

pessoas sejam distintas, tenham comportamentos e padrões culturais – ou mesmo 

sexuais – distintos, devem ser reconhecidos como sujeitos de iguais direitos e 

consideração. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Para esses grupos, discriminações inconstitucionais surtem um duplo efeito: ―violam 

os direitos na perspectiva individual e coletiva dos homossexuais; e autorizam a sociedade a 

perpetuar um contexto de exclusão e de violência que caracterizam os crimes de ódio‖ 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). Por fim, na petição arrolada aos autos, esses 

grupos trazem dados estatísticos arrolados à época acerca de violência contra a população 

homossexual. Constatou-se em 2007, segundo dados do relatório de assassinatos de 

homossexuais no Brasil, cerca de 122 casos, além de vários casos de atentados à integridade 

física e moral de pessoas pertencentes a esse grupo22. A negação ao reconhecimento dos 

direitos aos casais formados por pessoas do mesmo sexo apenas contribuiria para estimular as 

violências físicas e morais contra essas pessoas além de reforçar o preconceito e 

discriminações sem nenhum respaldo constitucional. 

O ANIS - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (s.d.) também requereu 

ingresso nos autos da ADPF nº 132 como amigo da corte (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011b, p. 895-943). Trata-se de associação civil feminista sem fins lucrativos, 

fundada em 1999, em Brasília, que, segundo seu estatuto juntado nos autos, tem como missão 

agenciar a igualdade e os direitos humanos de mulheres e minorias, principalmente em 

questões ligadas a direitos sexuais, direitos reprodutivos, deficiências, saúde mental, violência 

contra a mulher e sistemas penal e socioeducativo. Mencionada organização sustenta, 

principalmente, que o tratamento excludente pode afetar negativamente o processo de 

formação da personalidade de pessoas de orientação homossexual. Além disso, a indefinição 

                                                 
22

 Os dados estatísticos foram considerados atuais à época em que ações constitucionais tramitavam (desde o 

ano de 2009). Conforme o ―Relatório 2015 de assassinatos LGBT no Brasil‖, elaborado pelo Grupo Gay da 

Bahia, foram constatados 317 assassinatos nesse ano, todas decorrentes da orientação sexual da vítima. 
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do status jurídico pode provocar transtornos na vida cotidiana dos casais e também de pessoas 

que estejam ligadas a eles. 

Também, requereram ingresso no processo ADPF nº 132 o Grupo Arco-Íris de 

Conscientização Homossexual (GAI), que se trata de pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos. Fundado em 1993, tem como missão atuar na melhoria da qualidade de vida 

de grupos LGBT‘s, incentivando a autoestima e a participação desses grupos no processo de 

elaboração de políticas públicas (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 1.212-

1.268). Esse grupo ainda realizou a primeira Parada Brasileira pelo Orgulho Gay, em 1995, 

que vem sendo realizada, desde então, todos os anos, dando maior visibilidade a esses grupos, 

contando com a cobertura da mídia e com a participação de vários atores sociais e órgãos 

governamentais. Essa sua atuação constitui importante vínculo entre esses grupos sociais 

vulneráveis e o governo na formulação de políticas afirmativas voltadas à promoção de 

direitos humanos (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Em seguida, também requereu ingresso como aminus curiae nos autos do processo 

ADPF nº 132 a Sociedade Brasileira de Direito Público (s.d.) que se constitui como uma 

entidade científica não-governamental e sem fins lucrativos, desde 2009, que tem como fim 

estudar o direito em uma proposta multidisciplinar, na tentativa de apresentar respostas à 

comunidade. Segundo fora alegado em sua petição de ingresso, a atuação da SBDP tem como 

objetivo ampliar o caráter democrático decorrente do julgamento do presente caso, isso 

porque a decisão do Supremo trará grandes impactos na vida social, além de ser uma inovação 

no aspecto jurídico. 

Dentre os argumentos da Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP), alega-se 

que ao se pesquisar a jurisprudência do Supremo, registra-se uma progressiva atuação desse 

Poder no sentido de se reconhecer direitos fundamentais a grupos vítimas de discriminação e 

de reconstruir direitos quando esses não estão previstos na regra da maioria. A atuação do 

STF se justifica, conforme alegam, pela inércia do Poder Legislativo em criar normas formais 

que possam servir de embasamento para busca da efetivação de direitos.  

Este grupo alega que a própria interpretação da Constituição Federal permite que haja 

o reconhecimento de direitos aos casais de mesmo sexo. O art. 226, parágrafo 3º da CF/88 não 

autoriza uma interpretação restritiva, devendo ser interpretado em conjunto com todo o texto 

constitucional, especialmente com relação aos dispositivos que vedam qualquer forma de 

discriminação e preconceito.  

Por último, defendeu também que o reconhecimento amplo do termo entidade familiar 
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já havia sido tratado, em 2006, pela Lei Maria da Penha, Lei nº 11.240 de 07 de agosto de 

2006. Em seu art. 5º, inciso II, esclarece que família pode ser compreendida como uma 

comunidade constituída por sujeitos que são ou se consideram aparentados, unidos seja por 

laços naturais, seja por afinidade ou por vontade expressa. Desse modo, a proteção à mulher 

não é apenas àquela heterossexual, mas também inclui as travestis, as transexuais e os 

transgêneros. Nesse mesmo sentido, finaliza seu entendimento sob o argumento de que a 

jurisprudência vem, gradativamente, entendendo que família não se restringe mais a união 

entre homem e mulher, destacando a relevância da atividade do Judiciário como poder 

contramajoritário no sentido de amparar interesses de grupos minoritários.  

Por fim, requereram também participação no processo ADPF nº 132 como amigo da 

corte a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(ABGLT), a AIE/SP, bem como o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), sob 

os mesmos fundamentos que já haviam expostos em suas petições de ingresso no processo 

ADI nº 4.277 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 1.117-1.153, 1.329-1.525, 

1.157-1.179).  

Em contrapartida, em ambos os processos (ADI nº 4.277 e ADPF nº 132), também na 

condição de animus curiae, requereu ingresso a instituição Eduardo Banks (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011a, p. 997-1.095; 2011b, p. 1.746-1.835), que propaga as 

ideias do filósofo que lhe deu o nome, representando uma parte da sociedade civil organizada 

que é contrária ao reconhecimento da união entre casais de mesmo sexo. Constitui-se uma 

entidade do Terceiro Setor, atuante desde 2007, cuja missão é contestar e combater qualquer 

iniciativa que possa vir a implicar o reconhecimento de direitos aos homessexuais. Segundo 

seu estatuto, juntado em ambos os processos, tem como objetivo analisar a obra Banksiana e 

difundi-la com base em suas obras filosóficas que constituem seu legado artístico e intelectual 

para humanidade. A importância desse grupo como amigo da corte deu-se pelo fato de a 

associação já ter atuado em algumas outras causas judiciais envolvendo reconhecimento de 

direitos homoafetivos, tendo, inclusive seus argumentos acolhidos. Segundo fora narrado em 

sua petição de ingresso, Eduardo Banks, à época de realização de uma Parada do Orgulho Gay 

no Rio de Janeiro, ajuizou uma Ação Popular contra a remessa de verbas públicas para a 

realização do evento, sendo sua ação julgada procedente em que o acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferido em 2009, foi no sentido de declarar ser 

legitimo se definir homossexualidade como doença (RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça, 

2009). Ainda, o filósofo destaca sua atuação no sentido de já ter sensibilizado parlamentares 
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do Rio de Janeiro para ingressarem com Representações de Inconstitucionalidade contra leis 

estaduais e municipais que versassem sobre direito ao recebimento de pensões aos 

companheiros homoafetivos. 

Segundo essa instituição, homossexualidade está relacionada ao campo da doença, 

desvio de comportamento, não podendo, por isso, ser apoiada pela sociedade. Deve-se, nessa 

monta, se defender os valores familiares ligados ao casamento entre homem e mulher.  

Outro ponto alegado pela associação é que o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 é 

constitucional na medida em que apenas repete uma regra emanada do texto normativo. Ao se 

condicionar a união estável à relação entre homem e mulher, pode-se notar que essa foi a 

vontade do poder constituinte originário. E, ao se recorrer à doutrina que aponta estudos sobre 

controle de constitucionalidade, nota-se que no Brasil não se admite controle de norma 

constitucional decorrente do Poder Constituinte Originário. Isso porque, ao se pleitear pelo 

reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1.723 do CC/02, estar-se-ia, também, 

pugnado pela inconstitucionalidade do art. 226, parágrafo 3º, o que não é admissível na 

doutrina nacional. Sob esse embasamento, a associação Eduardo Banks justifica que a 

constitucionalidade apenas da união entre casais de sexos opostos:  

O art. 226, §§ 3º e 5º da Constituição Federal, que define ‗união estável‘ e o 

casamento como possíveis apenas ENTRE HOMEM E MULHER, foi emanado do 

Poder Constituinte Originário, e nunca sofreu emenda.Ao invés de ser 

‗inconstitucional‘ a restrição do reconhecimento ao casamento ou à ‗união estável‘, 

em face do direito à igualdade previsto como ‗cláusula pétrea‘ no artigo 5º da Carta 

Magna, esta restrição, por ser emanada do Poder Constituinte Originário, é uma 

EXCEÇÃO à regra geral da igualdade, perfeitamente admissível no ordenamento, e 

desejável na sociedade, que não se constitui sobre bases de ‗família‘ diferente da 

constituída entre pessoas de sexos diferentes. [...] Como as normas 

infraconstitucionais (insertas em lei federal, in casu, lei complementar) eram mera 

repetição do disposto em artigo da Constituição Federal, declarar a 

inconstitucionalidade das mesmas equivalia a decretar a inconstitucionalidade da 

Constituição, o que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido não ser lícito 

fazer. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a). 

Destaca-se dessa alegação da associação que os vocábulos ―homem‖ e ―mulher‖ são 

grafados em letras maiúsculas – HOMEM e MULHER – como forma de o requerente frisar 

que a própria Constituição que utiliza esses termos. Outrossim, argumentou em favor da 

necessidade de se proteger a família formada pelo casamento entre pessoas de sexos 

diferentes. Na atualidade, segundo a associação, o aplicador do Direito tem como encargo 

enfrentar questões que se batem de frente com os costumes. A associação faz referência ao 

nihilismo, decorrente da teoria de Wilhelm Nietzsche, presente nas sociedades desde o início 
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do século XXI, que significa depreciação de valores superiores. E, justamente ao se tratar da 

questão do reconhecimento de direitos aos casais homoafetivos, questionam-se os valores do 

casamento e a sua possível dessacralização.  

Os valores soberanos postos em cheque, na hipótese debatida nestes autos, são os da 

família, os quais para algumas pessoas (infelizmente, algumas delas com poder para 

propor ações de controle concentrado de constitucionalidade) foram aniquilados, a 

ponto de se nivelarem sob a mesma expressão a união sacrossanta entre homem e 

mulher, com liames abomináveis e execráveis (que fecham a porta para vida 

representada no ato sexual), em combinações de homem com homem, mulher com 

mulher, um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, seres humanos 

com animas, etc. [...] não basta reconhecer a existência de um processo 

degenerescência moral no seio da sociedade, [...]. O operador do Direito precisa 

aplicar a força moralizadora do Judiciário contra a nítida decadência da família, 

arredando o caos instalado (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a). 

A associação Eduardo Banks defendeu, por fim, que se a própria Constituição zela 

pelo casamento, há uma preocupação com a manutenção da tradição latina do casamento, não 

se acolhendo relações homossexuais, que, inclusive, é tida como crime até os dias de hoje no 

Código Penal Militar. Por essas razões, pleiteou a improcedência da ação direta de 

inconstitucionalidade, representando parcela da população que atua em desfavor ao 

reconhecimento da união homoafetiva. 

Desse modo, a maioria dos animus curiae foi a favor do reconhecimento da união 

homoafetiva, sendo que os únicos que foram contra foi a Associação Eduardo Banks, por 

argumentos de ordem moral, cultural e jurídica, e a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), esta representando a vertente religiosa, conforme será demonstrado a seguir. 

5.2 Posição religiosa 

A princípio, cabe esclarecer que a Constituição Federal de 1988 optou pela laicidade 

do Estado brasileiro23, reconhecendo a separação entre Estado e Igreja. Esse fato, no entanto, 

não impede que as igrejas exalem sua opinião, mesmo porque devem prevalecer os preceitos 

de uma democracia, em que indivíduos e grupos são livres para expressar suas opiniões, 

devendo o Poder Público representar a vontade da maioria, sem desrespeitar a vontade das 

minorias. Logo, embora o Estado seja laico, faz-se importante analisar uma instituição 

                                                 
23

 Observa-se o teor do artigo 19, I, da Constituição Federal: ―É vedado à União, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 

manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público‖ (BRASIL, 1988). 
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religiosa porque é um ator importante ao se discutir esse tema, o que se confirma pelo fato de 

a posição religiosa ter sido ouvida a época do julgamento da constitucionalidade da união 

entre pessoas do mesmo sexo. 

A fim de representar a posição religiosa, requereu ingresso nos autos de ambas as 

ações (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011a, 2011b), como amigo da corte, a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (s.d.), que, segundo seu estatuto, se trata de uma 

associação civil, de direito privado, constituída em 1952 que tem por finalidade exercer 

magistério para Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, representando o Episcopado 

brasileiro junto a outras instâncias, buscando colaboração construtiva para promoção integral 

do povo. É formada por bispos diocesanos; bispos auxiliares; bispos titulares; prelados das 

Igrejas orientais católicas, tendo como uma de suas missões fomentar uma sólida comunhão 

entre os Bispos, promovendo sua maior participação na Conferência, bem como estudar 

assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a solidariedade entre os Pastores 

e entre suas Igrejas. 

O posicionamento que se traz sobre o ponto de vista religioso é que se defende o 

vínculo familiar entre o homem e a mulher, sob o qual se legitima um casamento24, expresso 

inclusive na Constituição e no Código Civil de 2002.  

Segundo Oliveira (2011, p. 126), os evangélicos consideram o homossexualismo 

pecado, tornando inaceitável qualquer disfunção sexual, além de condenarem qualquer prática 

sexual antes do casamento. O catolicismo, da mesma forma, não admite uniões entre pessoas 

de mesmo sexo. Prega-se que a prática sexual deve ser realizada apenas após a celebração de 

casamento e para fins de procriação, prevalecendo a ideia de que sexo é pecado (OLIVEIRA, 

2011, p. 128).  

Vê-se, daí, que a questão da homossexualidade, desde os pródromos de nossa 

História, foi inicialmente tratada sob o signo da mais cruel das repressões (LUIZ 

MOTT, ‗Sodomia na Bahia: O amor que não ousava dizer o nome‘), 

experimentando, desde então, em sua abordagem pelo Poder Público, tratamentos 

normativos que jamais se despojaram da eiva do preconceito e da discriminação, 

como resulta claro da punição (pena de prisão) imposta, ainda hoje, por legislação 

especial, que tipifica, como crime militar, a prática de relações homossexuais no 

âmbito das organizações castrenses. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Em sua petição de ingresso, a Conferência defende que a própria Constituição Federal 

                                                 
24

 Cabe mencionar que, em consulta ao site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 27 de maio de 

2016 foram encontrados vários artigos no sentido de se incentivar as Igrejas Católicas a acolher pessoas 

LGBTs, destacando a importância da família não só para a comunidade mas também para a Igreja. 
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admite expressamente apenas a união familiar entre homem e mulher. Além disso, o Código 

Civil também menciona expressamente, em seu artigo 1.723, que será reconhecida união 

estável entre homem e mulher. Por esses fatores, não se mostra plausível a declaração de 

inconstitucionalidade de um dispositivo do Código Civil se o próprio texto constitucional 

também possui um artigo no mesmo sentido. 

No caso de a Constituição querer ampliar o instituto família, assim ela o faria, tal 

como fez ao admitir as famílias monoparentais e as decorrentes de união estável entre pessoas 

de sexo diferente. Nesse ínterim, por razões de ordem constitucional, em devida observância 

ao texto normativo, não se mostra possível o reconhecimento da união homoafetiva. 

Alias, quando quis a Constituição Federal ampliar ainda mais a admissão da 

conformação da entidade familiar, o fez por força do §4º do artigo já mencionado
25

, 

ao fixar que se entende também por entidade familiar ‗a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes‘. 

Ora, de forma cristalina, a Constituição Federal determina numerus clausus as 

hipóteses nas quais admite a formação de uma entidade familiar e não pode ser um 

dispositivo do Código Civil ser considerado inconstitucional, se apenas se dedicou a 

repetir tal comando. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Desse modo, trazendo a opinião da corrente religiosa, a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil entende não ser possível a declaração de constitucionalidade da união entre 

casais do mesmo sexo. 

Em pesquisa a doutrina acerca do reconhecimento da união homoafetiva pela igreja 

cristã, a fim de se complementar o discurso da ala religiosa, encontrou-se o entendimento de 

Helminiak (1998, p. 23) que aduz que, assim como toda obra, a bíblia não deve ser vista sob 

seu sentido literal, e sim interpretada. Isso porque à época em que fora escrita predominavam 

certas ideologias inerentes àquele enquadramento social e cultural. Com o passar o tempo, os 

valores morais e sociais se alteram, e, tendo em vista que o texto bíblico não traz somente 

uma interpretação, as palavras podem apresentar significados diferentes de acordo com o 

momento histórico vivido. 

À vista disso, não é possível determinar o que Deus quis dizer com a bíblia, e, 

justificar a intolerância à homossexualidade com base em dogmas religiosos não é suficiente, 

já que não há vedação a essa prática na bíblia e sim menções a condutas relacionadas à união 

matrimonial entre homem e mulher, bem como a atividades relacionadas à prática sexual 

(HELMINIAK, 1998, p. 36). 

                                                 
25

 Nesse ponto, o advogado da Confederação se referiu ao art. 226 da Constituição Federal de 1988. 



 84 

Dessa forma, nota-se que, apesar do entendimento explícito da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil no sentido de não se admitir a união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar, há entendimentos no sentido de que a bíblia também deve ser interpretada 

de forma que pode se abrir um caminho para o reconhecimento desse vínculo perante a igreja 

cristã. 

5.3 Discursos dos ministros do STF 

Depois de ouvidos os discursos de diferentes setores da sociedade que atuaram na 

figura de animus curiae, tendo alguns grupos, inclusive, apresentado sustentação oral antes do 

julgamento por meio de seus advogados que falaram na tribuna, os ministros do Supremo 

seguiram com a proliferação de seus votos no julgamento das duas ações.  

Inicialmente, cabe contextualizar como se deu o julgamento das ações constitucionais 

pelo STF. Sabe-se que o Supremo é o órgão máximo do Poder Judiciário, com sede na capital 

federal e jurisdição em todo território nacional. Compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre 

cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal26. O STF tem suas sessões de 

julgamento, ordinariamente, às quartas-feiras, às 13h 30, com duração de quatro horas 

prorrogáveis, sendo admitidas reuniões extraordinárias em outros dias e turnos. As sessões e 

votações são públicas, salvo casos de sigilo em que o próprio regimento interno do órgão 

assim determine. À época do julgamento, que se iniciou no dia 04 de maio de 2011 e terminou 

no dia seguinte, com a presença de 10 dos 11 relatores, ministro relator Ayres Britto, Luiz 

Fux, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ricardo Lewandowski, Joaquim Benedito Barbosa 

Gomes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie 

Northfleet e Celso de Mello. Ressalta-se que, no extrato da ata, verifica-se que o ministro José 

Antônio Dias Toffoli restou-se impedido de apreciar o caso, uma vez que já havia apresentado 

parecer jurídico favorável enquanto advogado-geral da União. 

Para melhor entendimento, como forma de se demonstrar até que ponto os ministros 

reproduziram na declaração de voto discursos de algumas entidades, e repudiaram discursos 

de outras, optou-se por separar por ordem cronológica o discurso de cada ministro do 

                                                 
26

 Nesse sentido, dispõe o art. 101 da Constituição Federal. 
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Supremo, analisando quais fundamentos cada um utilizou para embasar seu voto. Nesse 

ponto, ficaremos atentos estritamente aos discursos dos ministros, analisando cada voto 

separadamente, para, no próximo subitem, discutirmos, de forma mais proveitosa, os 

argumentos em comuns que se pôde verificar nos discursos dos três atores em questão 

(sociedade civil, igreja, ministros do STF). 

O primeiro ministro que proferiu seu voto foi o relator Ayres Britto (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 2.076-2.109). De início, exalta a importância de 

apreciação do tema pela Corte Suprema, tendo em vista que se trata de discussão que 

incomoda grande parte da sociedade, principalmente alas mais conservadoras que não 

conseguem admitir padrão sexual diferente da heterossexualidade. 

Com o que este Plenário terá bem mais abrangentes possibilidades de, pela primeira 

vez no curso de sua longa história, apreciar o mérito dessa tão recorrente quanto 

intrinsecamente relevante controvérsia em torno da união estável entre pessoas do 

mesmo sexo, com todos os seus consectários jurídicos. Em suma, estamos a lidar 

com um tipo de dissenso judicial que reflete o fato histórico de que nada incomoda 

mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não 

corresponde ao padrão social da heterossexualidade. É a velha postura de reação 

conservadora aos que, nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as 

amarras desse navio chamado coração (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011b). 

O primeiro fundamento que o relator Ayres Britto utilizou em seu voto foi a 

diferenciação dos gêneros masculino e feminino e do princípio da igualdade. A Constituição 

Federal de 1988 em diversos dispositivos traz a questão da igualdade de sexos, de modo geral, 

colocando em posição isonômica a figura do homem e da mulher. Ou seja, ao se vedar 

qualquer comportamento preconceituoso ou discriminatório em razão do sexo, não se abordou 

especificamente se o texto constitucional queria dizer acerca do ato de conjunção carnal, 

estimulação erógena ou reprodução biológica. Essa abrangência constitui-se um indício de 

que o Poder Constituinte em momento algum teve como intenção excluir relações entre 

pessoas de mesmo sexo do amparo jurídico, pois, se assim o fosse, ou teria restringindo tal 

norma apenas a casais heteroafetivos ou teria criado disposições expressas de vedação às 

uniões homoafetivas. Como se verifica no direito privado, o que não é proibido, é permitido, 

de modo que não se pode privar as pessoas dos tipos de uniões que estabelecem na 

constituição de suas famílias. 

Outro argumento que o ministro usou em sua declaração de voto foi o fato de a 

orientação sexual estar ligada ao processo de individualização, referindo-se, assim, aos 
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princípios de liberdade e igualdade, preceitos esses estampados desde as disposições 

expressas no preâmbulo da Constituição. Pode-se dizer que do mesmo modo que uma pessoa 

heterossexual somente encontra sua felicidade se estiver em uma relação com um parceiro de 

sexo oposto, a pessoa que tem desejo sexual por uma pessoa de mesmo sexo só poderá se 

realizar ou ser feliz numa relação homossexual.  

Segundo Ayres Britto, trata-se de direito subjetivo do indivíduo sua orientação sexual, 

fazendo parte de sua autonomia de vontade. Desse modo, o Direito não pode invadir 

liberdades individuais, as quais se concretizam sob a forma de direito à intimidade e de direito 

à privacidade. Por decorrência, nada mais intimo e privado que a escolha e prática de sua 

própria sexualidade. A própria Constituição trata o princípio da liberdade como um direito 

autoaplicável, em decorrência do disposto no art. 5º, parágrafo 1º da CF/88, que expõe que 

―as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata‖ 

(BRASIL, 1988). Com efeito, não pode o Poder Público, aqui incluindo os poderes 

legislativo, executivo e judiciário se esquivar de assegurar direitos que são garantias explicitas 

a todos os cidadãos, mesmo porque direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas (art. 

60, § 4º, IV, CF/88) que jamais podem ser sonegados a nenhum sujeito de direito. 

Por fim, o ministro faz um diagnóstico da concepção de família empregada na 

Constituição Federal de 1988, a partir do art. 226. O constituinte teve como alvo trazer a 

instituição família sob a ótica de núcleo doméstico, de modo a se valorizar o vínculo existente 

entre seus membros, muito mais afetivo, cultural e espiritual, deixando de lado a ideia de que 

família apenas se constitui por indivíduos ligados biologicamente e por laços formais. Dá-se 

valor ao liame subjetivo que torna a relação entre os membros da família afetuosa, íntima e 

natural, sendo esse núcleo familiar ―o principal lócus de concreção dos direitos fundamentais 

que a própria Constituição designa por ‗intimidade e vida privada‘‖ (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal, 2011b). 

Deveras, mais que um singelo instituto de Direito em sentido objetivo, a família é 

uma complexa instituição social em sentido subjetivo. Logo, um aparelho, uma 

entidade, um organismo, uma estrutura das mais permanentes relações 

intersubjetivas, um aparato de poder, enfim. Poder domestico, por evidente, mas no 

sentido de centro subjetivado da mais próxima, íntima, natural, imediata, carinhosa, 

confiável e prolongada forma de agregação humana. [...] 

Afinal, é no regaço da família que desabrocham com muito mais viço as virtudes 

subjetivas da tolerância, sacrifício e renúncia [...]. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011b). 

Expõe o ministro em seu voto, ainda, que se deve dar ao artigo 1.723 do Código Civil 
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de 2002 interpretação conforme a Constituição para que seja banida qualquer tipo de 

interpretação que possa obstar o reconhecimento da união homoafetiva como entidade 

familiar. Na verdade, deve-se, por interpretação analógica, estender todos os efeitos de uma 

união estável à união homoafetiva, desde que atendidos os requisitos para se caracterizar 

aquela união, quais seja, visibilidade, continuidade e durabilidade. Com base no argumento de 

que família na Constituição não tem um sentido formal decorrente de uma própria técnica 

legislativa, o seu conceito torna-se amplo e pode variar conforme os fatos sociais e culturais 

de cada época demande. 

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 indisfarçavelmente preconceituoso ou 

homofóbico. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Ao encerrar seu voto, o ministro ainda menciona seu posicionamento favorável acerca 

da adoção por casais homoafetivos. Isso porque, se a legislação brasileira atual que cuida do 

instituto da adoção permite que uma só pessoa possa adotar uma criança ou adolescente, ora, 

então qualquer pessoa seja solteira, casada, homossexual ou heterossexual, por consequência, 

também poderá adotar um filho.  

Em seguida, o segundo ministro que emanou seu voto foi o Luiz Fux (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 2.110-2.144). Seguindo o mesmo posicionamento do 

ministro relator, entendeu que ao se considerar a literalidade das expressões ―homem e 

mulher‖ elencadas no art. 226, § 3º da Constituição Federal e no art. 1.723 do Código Civil 

estaria sendo atribuída uma interpretação restritiva ao texto normativo, o que não é tarefa do 

Poder Judiciário. Pelo contrário, o Judiciário tem o dever de promoção dos direitos 

fundamentais dos cidadãos. Estes são titulares de direitos de proteção que o Estado deve atuar 

de forma comissiva para conseguir garantir o exercício dos direitos fundamentais (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b). Por se tratar de um direito fundamental, a livre orientação 

sexual é inerente ao direito à personalidade e, por isso, constitui-se uma tutela que não pode 

ser negada pelo Poder Público. 

O processo jurisdicional é, por excelência, o lócus da proteção dos direitos 

fundamentais. A jurisdição, como função primordial do Estado, precisa estar dirigida 

à consagração dos direitos fundamentais, como, de resto, a atividade estatal como um 

todo – do contrário, perde-se a própria razão de ser do Estado. Quando o processo 

resulta em flagrante e disseminada violação dos direitos fundamentais – sobretudo 

aqueles que dizem com os direitos da personalidade, como os de que ora se cuida -, o 
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Estado tem o dever de operar os instrumentos de fiscalização de constitucionalidade 

aptos a derrotar o abuso. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Além desses argumentos, o ministro aduz que ―homossexualidade é um fato da vida‖ 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). Como um modo de vida, as pessoas são livres 

para formular com quem querem estabelecer suas relações afetivas, não podendo o Estado 

nem os demais dos membros da comunidade discriminar quem não escolhe por ter relações 

heterossexuais. É importante lembrar que ―homossexualidade é uma orientação e não uma 

opção sexual‖ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). Esse fato não se confunde com a 

escolha de divulgar ou não esses traços de personalidade. Essa escolha sim é uma opção, 

podendo o indivíduo viver publicamente e assumir sua relação afetiva ou escolher guardar 

esse fato para si. 

Outro ponto relevante do discurso do Fux consiste na ideia de que homossexualidade 

não é uma ideologia ou uma crença, mas na verdade se revela como uma relação de afeto e 

assistência recíproca visando compartilhar meios e projetos de vida. Nesse assunto, o ministro 

faz menção a dados estatísticos do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que demonstra que até abril de 2010 foram registradas mais de 60.000 

(sessenta mil) uniões homoafetivas declaradas no país, restando, claro, que pode haver muitos 

outros grupos que não quiseram tornar pública a sua condição. 

Por último, o ministro Fux retoma a ideia de que não há nenhuma 

inconstitucionalidade ou ilegalidade no reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo 

sexo, uma vez que o ordenamento jurídico não tem nem mesmo normas próprias que tratem 

explicitamente desse assunto, quanto mais proibindo a relação. Uma vez reconhecido, 

portanto, o amparo constitucional, o tratamento jurídico mais razoável que deve ser estendido 

a essas uniões é sua equiparação às uniões estáveis entre homem e mulher, que, assim como 

dissertou o ministro relator, constituem-se um dos modelos de entidade familiar. Destaca-se, 

aqui, que família é constituída pelo vínculo do amor familiar, comunhão e identidade, 

havendo um projeto coletivo, permanente e duradouro de vida em comum. A questão do 

reconhecimento garante até mesmo segurança jurídica, pois as relações homoafetiva geram 

efeitos jurídicos, principalmente na esfera administrativa, como no caso que envolve sucessão 

de bens patrimoniais. 

Em seguida, a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha emitiu seu voto, reconhecendo a 

união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, equiparando-a ao mesmo regime 

jurídico que se adota para uniões estáveis entre homens e mulheres, desde que seja constatada 
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natureza pública, contínua duradoura, bem como o objetivo de constituir família (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 2.145-2.155). O primeiro ponto que a ministra tratou em 

seu voto diz respeito aos processos de luta de minorias historicamente violentadas e objetos 

de discriminação. O julgamento do presente caso induz à reflexão de que há um longo 

caminho na história humana para conquistas de novos direitos de modo a se erradicar 

quaisquer formas de preconceitos, inclusive contra as minorias sexuais.  

Quaisquer atos discriminatórios ou preconceituosos que obstem contra a orientação 

sexual esbarram nos princípios da liberdade, da intimidade e da igualdade, devendo, 

portanto, ser banidos da sociedade por comprometerem os ideais de justiça e 

democracia. Considerando o quadro social contemporâneo, no qual se tem como 

dado da realidade uniões homoafetivas, a par do que se põe, no Brasil, reações 

graves de intolerância quanto a pessoas que, no exercício da liberdade que lhes é 

constitucionalmente assegurada, fazem tais escolhas, parece-me perfeitamente 

razoável que se interprete a norma em pauta em consonância com o que dispõe a 

Constituição em seus princípios magnos. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011b). 

Segundo a ministra, a norma constitucional que dispõe acerca da família ou entidade 

familiar deve ser interpretada como um todo, conjuntamente com os princípios que norteiam 

todo texto constitucional. Não há porque se ignorar os princípios da liberdade, dignidade da 

pessoa humana aos homossexuais, uma vez que cada ser humano tem liberdade para escolher 

o seu modo de vida, sem que o Estado ou qualquer membro da sociedade intervenha sobre 

essa escolha, inclusive de sua vida privada.  

O quarto voto proferido foi o do ministro Ricardo Lewandowski que concordou com 

vários dos argumentos do ministro relator Ayres Britto (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011b, p. 2.158-2.170). Inicialmente, incita uma reflexão acerca do conceito jurídico-

constitucional que pode ser atribuído a ideia de família. Ao se analisar o texto normativo, 

infere-se que não há vinculação da instituição casamento à figura da família, assim como 

culturalmente acontecia nas constituições anteriores. Pelo contrário, é possível se extrair da 

Carta democrática, logo de imediato, no mínimo três tipos de famílias aceitas pelo Direito: 

aquela que resultar do matrimônio; a que derivar de uma união estável, bem como a chamada 

monoparental.  

Contudo, para o ministro, a relação entre pessoas do mesmo sexo não fora tratada de 

maneira expressa na Constituição, não podendo nem mesmo se enquadrar na categoria de 

união estável, pois a redação normativa apenas entende como união estável a união entre um 

homem e uma mulher. 
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Dessa forma, como interpreta o ministro Lewandowski, união estável, pela Constituição, 

deve se entender como a relação entre homem e mulher de caráter universal, permanente e 

duradouro que tenha como intenção a constituição de uma família. O Judiciário não pode 

simplesmente incluir por sua mera interpretação a união homoafetiva como uma espécie de 

união estável, sob pena de atuar como um legislador positivo, usurpando a competência do poder 

constitucionalmente designado para tanto. Nesse sentido, expõe em seu voto: 

Os constituintes, como se vê, depois de debaterem o assunto, optaram, 

inequivocamente, pela impossibilidade de se abrigar a relação entre pessoas do 

mesmo sexo no conceito jurídico de união estável. 

Não há, aqui, penso eu, com o devido respeito pelas opiniões divergentes, como 

cogitar-se de uma de mutação constitucional ou mesmo de proceder-se a uma 

interpretação extensiva do dispositivo em foco, diante dos limites formais e 

materiais que a própria Lei Maior estabelece no tocante a tais procedimentos, a 

começar pelo que se contém no art. 60, § 4º, III, o qual erige a ‗separação dos 

Poderes‘ à dignidade de ‗cláusula pétrea‘, que sequer pode ser alterada por meio de 

emenda constitucional. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Nesse cenário, a união entre pessoas do mesmo sexo deve ser compreendida como 

uma quarta modalidade de entidade familiar que não é tratada no texto constitucional, mas 

que também não é vedada. O reconhecimento dessa família dá-se diante da necessidade de 

―dar-se concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, 

da preservação da intimidade e da não-discriminação por orientação sexual aplicáveis às 

situações sob análise‖ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b).  

Como essa quarta modalidade, diz Lewandowski, deve haver um processo de 

integração analógica, devendo ser aplicadas apenas as disposições da união estável que 

realmente sejam possíveis de se deslumbrar em uma união homoafetiva, ficando excluídas 

aspectos que exijam uma relação heteroafetiva (esses aspectos a serem excluídos não são 

citados pelo ministro em seu voto. Contudo, o único entendimento que se pode inferir é que 

tais exceções são aquelas apenas trazidas por lei, não sendo passiveis de aplicação analógica 

pelo interprete do direito). 

O ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes proferiu o quinto voto (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 2.174-2.178). Inicialmente, exala o princípio da 

dignidade da pessoa humana, principal corolário para se tratar dessa questão. Reconhece que 

se trata de uma situação em que há um claro ―descompasso entre o mundo dos fatos e o 

universo do Direito‖:  

Visivelmente nos confrontamos aqui com uma situação em que o Direito não foi 
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capaz de acompanhar as profundas e estruturais mudanças sociais, não apenas entre 

nós brasileiros, mas em escala global.[...] Falo da progressiva abertura da sociedade, 

não sem dificuldade, em reconhecer, respeitar e aceitar os indivíduos que possuem 

orientação sexual homoafetiva e decidem viver publicamente as relações com seus 

companheiros ou companheiras. Relações estas que em nada diferem das relações 

afetivas heterossexuais, a não ser pelo fato de serem compostas por pessoas do 

mesmo sexo. Essa realidade social é incontestável. Essas uniões sempre existiram e 

existirão. O que varia e tem variado é o olhar que cada sociedade lança sobre elas 

em cada momento da evolução civilizatória e em cada parte do mundo. (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

O ministro retoma a ideia de que, historicamente, relações homoafetivas sempre 

existiram. Contudo, até poucos anos atrás, não havia grande manifestação pela visibilidade 

desses grupos, que, muitas vezes por medo do preconceito e de violência, se ocultavam para 

não serem banidos de sua comunidade. O silêncio da Carta Magna, entretanto, não significa 

que, na atualidade, as uniões homossexuais devem continuar sendo consideradas invisíveis 

perante a sociedade. Aplicando o mesmo entendimento que já havia sido prolatado em votos 

anteriores, entendeu que, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser 

reconhecido valor jurídico as relações entre pessoas de mesmo sexo, não podendo ser tratadas 

com mero desrespeito simplesmente pelo fato de o Legislador não lhe ter reservado normas 

próprias para reconhecer seus direitos. 

Em seguida, o ministro Gilmar Mendes profere seu voto, exaltando, desde já, o 

posicionamento estampado pelo relator dos autos (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011b, p. 2.202-2.257). Segundo ele, deve-se recorrer à técnica da interpretação conforme a 

Constituição, de modo que o Código Civil seja interpretado atendendo aos princípios 

máximos estampados na Carta Magna. Mencionada técnica não pode ser exercida de forma 

ilimitada, deve-se interpretar uma norma atendo-se à vontade do legislador uma vez que não 

se admite uma interpretação que seja contra a expressão literal do texto. Para se aplicar a 

técnica da interpretação conforme, é preciso compreender que o texto do art. 1.723 do Código 

Civil não exclui a possibilidade de haver a união entre pessoas do mesmo sexo, e, com base 

nos princípios constitucionais, mencionado artigo não pode negar o reconhecimento da união. 

Apesar de reconhecer a constitucionalidade da união, o ministro não expôs quais direitos 

seriam decorrentes desse reconhecimento, não esclarecendo se seriam aplicados os mesmos 

direitos que são aplicáveis às uniões estáveis entre homem e mulher. 

Destacou, ainda, o importante papel do Judiciário ao se apreciar esse caso concreto. 

Trata-se de uma questão que fora submetido ao controle de constitucionalidade tendo em vista 

a ausência de norma positivada que tratasse dos direitos ora discutidos. Reconhece que o 
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Supremo está dando uma resposta ao caso de caráter positivo, substituindo o próprio sistema 

político, o qual se mantém inerte principalmente por fatores ligados aos preconceitos que os 

congressistas poderiam sofrer. Tal fato pode ser corroborado tendo em vista inúmeros projetos 

de lei e até mesmo propostas de emendas à Constituição existentes no Congresso Nacional, 

que tiveram sua pauta trancada porque os parlamentares ainda não ousaram apreciar frente a 

frente o tema. 

O ministro Gilmar Mendes terminou seu voto expondo que o reconhecimento da união 

homoafetiva funciona como afirmação de direito de minorias, como papel da jurisdição 

constitucional. Como já mencionado, a falta de uma disciplina legislativa pode acabar 

inibindo a concretização de uma política pública. Para evitar essa situação, cabe ao Judiciário 

justamente elaborar sua tutela jurisdicional, a fim de colocar em prática os preceitos 

fundamentais impostos pela Constituição. 

O sétimo voto foi o da ministra Ellen Gracie Northfleet, que acompanhou 

integralmente o voto do ministro relator, se mostrando favorável ao reconhecimento da união 

homoafetiva como entidade familiar, devendo ser resguardado todos os direitos que são 

assegurados às uniões estáveis entre homem e mulher (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011b, p. 2.329-2.333).  

O próximo ministro a proferir voto foi Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, trazendo 

uma crítica acerca da interpretação que deve ser dada ao artigo 1.723 do Código Civil à luz dos 

princípios e preceitos constitucionais (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 2.259-

2.273). Segundo o ministro, não se ignora o fato de o Direito sofrer grandes influências do campo 

da moral e, até mesmo, da religião, tanto é que os costumes podem alterar o ordenamento jurídico 

na medida em que o Direito passe a reconhecer que um fato mereça ou não mereça mais amparo 

normativo. Embora tal correlação direito-moral seja perceptível, não se pode admitir que o 

campo jurídico se baseie somente em convicções morais. 

A afirmação peremptória de que o discurso jurídico não pode, sob nenhuma 

condição, incorporar razões morais para justificar proibições, permissões ou 

formatar instituições mostra-se equivocada, caso contrário a própria referência 

constitucional ao princípio da moralidade, presente no artigo 37, cabeça, da Carta 

Federal, haveria de ser tachada de ilegítima. Essa constatação, porém, não afasta 

outra: é incorreta a prevalência, em todas as esferas, de razões morais ou religiosas. 

[...] O reconhecimento de efeitos jurídicos às uniões estáveis representa a superação 

dos costumes e convenções sociais que, por muito tempo, embalaram o Direito 

Civil, notadamente o direito de família. A união de pessoas com o fim de procriação, 

auxílio mútuo e compartilhamento de destino é um fato da natureza, encontra-se 

mesmo em outras espécies. A família, por outro lado, é uma construção cultural. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 
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Em avaliação minuciosa do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio percebe-se 

que há um notável reconhecimento de que os costumes morais podem vir a influenciar as 

concepções jurídicas, uma vez que o Direito funciona para atender aos anseios sociais e 

amparar conflitos que possam existir no seio da sociedade. Assim como até pouco tempo 

apenas se legitimava uniões fruto de casamento civil, hoje se admite uniões estáveis entre 

homens e mulheres e famílias monoparentais. Da mesma maneira, já se faz presumível o 

reconhecimento da união homoafetiva tendo em vista que a própria realidade social já inseriu 

essa união como legítima espécie de família, pendente apenas a sua legitimidade perante o 

ramo forense. 

Por último, Marco Aurélio sustenta a relevância de se interpretar a Constituição de 

maneira sistemática, com respeito aos princípios que embasam todo o ordenamento jurídico. 

As normas constitucionais não devem ser lidas e interpretadas de modo a atender somente aos 

interesses da opinião pública dominante. No intuito de se assegurar direitos, pode a 

interpretação de uma norma ir ao desencontro da visão da maioria, de forma a se aniquilar 

quaisquer tipos de preconceitos e discriminações que possam influenciar na efetivação de um 

direito ou garantia fundamental. 

O ministro José Celso de Mello Filho, no mesmo sentido que o discurso do ministro 

relator Ayres Britto, afirma que não há lacunas na Constituição no que se refere à união 

homoafetiva (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 2.274-2.323). Na verdade, deve-

se protestar à hermenêutica de modo que se aplique uma interpretação sistemática e 

teleológica. O entendimento é que o texto constitucional não pode ter seus dispositivos 

interpretados de maneira isolada, já que a Constituição é um conjunto de normas e princípios 

que dever ser aplicados como um sistema maior. 

Outro argumento mencionado por Celso de Mello refere-se aos princípios 

constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica, bem como no 

princípio implícito da busca da felicidade. Esses postulados fundamentam o caráter inclusivo 

que o texto normativo traz, justificando que grupos minoritários possam buscar seus direitos 

perante o Poder Público sob o respaldo de princípios que funcionam como matrizes para o 

bem-estar social. 

Esta decisão – que torna efetivo o princípio da igualdade, que assegura respeito à 

liberdade pessoal e à autonomia individual, que confere primazia à dignidade da 

pessoa humana e que, rompendo paradigmas históricos e culturais, remove 

obstáculos que, até agora, inviabilizavam a busca da felicidade por parte de 

homossexuais vítimas de tratamento discriminatório – não é nem pode ser 
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qualificada como decisão proferida contra alguém, da mesma forma que não pode 

ser considerada um julgamento a favor de apenas alguns (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal, 2011b). 

Por fim, o ministro presidente do STF, Cezar Peluso, proferiu seu voto. Sustentou que 

há sim uma lacuna no ordenamento jurídico e que esta lacuna precisa ser sanada, o que pode 

se dar por meio do uso da técnica de analogia (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b, p. 

2.324-2.328). O art. 226, § 3º, da Constituição Federal não limita as espécies de entidade 

familiar, não se tratando assim de um rol taxativo. Para o ministro Peluso, ao se recorrer aos 

princípios constitucionais que embasam o ordenamento, não há como se negar a união entre 

casais de mesmo sexo, tendo em vista que a Constituição trouxe como principal elemento 

formador de uma família o vínculo da afeição. 

Para ele, é possível se estabelecer uma analogia entre as uniões homossexuais e as 

uniões estáveis heterossexuais, de modo que os requisitos destas sejam aplicados para se 

reconhecer aquelas. 

E a segunda consequência é que, na disciplina dessa entidade familiar recognocível à 

vista de uma interpretação sistemática das normas constitucionais, não se pode 

deixar de reconhecer - e este é o meu fundamento, a cujo respeito eu peço vênia para 

divergir da posição do ilustre Relator e de outros que o acompanharam nesse passo - 

que há uma lacuna normativa, a qual precisa de ser preenchida. E se deve preenchê-

la, segundo as regras tradicionais, pela aplicação da analogia, diante, basicamente, 

da similitude - não da igualdade -, da similitude factual entre ambas as entidades de 

que cogitamos: a união estável entre o homem e a mulher e a união entre pessoas do 

mesmo sexo. E essa similitude entre ambas situações é que me autoriza dizer que a 

lacuna consequente tem que ser preenchida por algumas normas. (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Com efeito, entende-se que, por analogia podem ser aplicadas regras da união estável 

entre homem e mulher, desde que sejam regras de equiparação. Essa ressalva dá-se em função de 

não haver regras absolutamente idênticas, uma vez que se tratam de institutos diferentes e cada 

um tem sua natureza e suas peculiaridades. O último ponto tratado por Celso de Mello refere-se 

ao papel do Judiciário no presente caso. Destaca a importância da atuação da Corte tendo em 

vista a ausência de normas específicas para regulamentar a equiparação pelo Legislativo. 

Uma vez expostos os votos dos ministros do Supremo Tribunal, nota-se que houve 

divergências de alguns argumentos como: o fato de haver lacuna ou não no ordenamento 

jurídico; o fato de se aplicar a técnica da interpretação conforme a Constituição, ou a técnica 

da interpretação sistemática ou teleologia, ou mesmo o uso da analogia; além de divergências 

quanto ao fato de o Poder Judiciário estar atuando de forma positiva ou não perante a omissão 
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do Poder Legislativo. Assinala-se que o julgado possui eficácia erga omnes, ou seja, universal 

e efeito vinculante, de modo que todos os órgãos jurisdicionados e administrativos passem a 

seguir o mesmo posicionamento . 

Não obstante os diferentes fundamentos, por unanimidade, o Supremo reconheceu a 

constitucionalidade da união homoafetiva como entidade familiar, merecendo essa relação 

amparo jurídico tendo em vista os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 

igualdade, da segurança jurídica, bem como da busca pela felicidade.  

Nota-se que as convergências e as divergências entre os manifestos desses três atores 

sociais podem insinuar uma relação muito próxima entre o discurso jurídico – embasado na 

jurisprudência do STF – e o discurso da sociedade civil. Por esse motivo, faz-se necessária 

uma análise crítica dos conteúdos dessas declarações, apontando um possível encontro 

ideológico entre o reconhecimento social e jurídico dessa entidade familiar, o que será 

demonstrado a seguir. 

5.4 Análise crítica dos conteúdos 

O ponto central dessa dissertação, conforme já fora apresentado na introdução, é 

verificar se há uma correlação entre os discursos expressos pela sociedade civil organizada e 

pela ala religiosa, com os discursos proferidos pelos ministros do Supremo no que se refere ao 

reconhecimento da união homoafetiva. Uma vez conhecida a posição ideológica dos três 

atores sociais, será feito um cotejamento no sentido de tratar esses discursos como fenômenos 

práticos que decorrem de uma interação cultural e jurídica, na tentativa de se demonstrar que 

os processos de variações na esfera cultural se relacionam com o Direito, assim como os 

discursos jurídicos podem expressar aspectos relevantes trazidos pela observação de um 

contexto sociocultural. 

O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº  

132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº  4.277 representou grande inovação 

no ordenamento jurídico, uma vez que produziu reflexos de ordem jurídica, social, cultural e 

política a curto e médio prazo. Por ser vinculante, os órgãos judicial e administrativo são 

obrigados a seguir as regras estabelecidas na decisão, até que venha uma norma expedida pelo 

Poder Legislativo, na sua competência típica, e mude o entendimento sobre o assunto. No 

sentido de melhor se organizar esse estudo, serão expostos alguns assuntos que foram pontos 

convergentes e divergentes nos discursos objetos de apreço. 
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O primeiro ponto que merece destaque diz respeito à linguagem utilizada nos 

discursos da sociedade civil e dos ministros do STF. Em ambos, prefere-se a expressão 

―homoafetivo‖ em detrimento à expressão ―homossexual‖, o que, segundo o Ministro relator 

Ayres Britto, demonstra ―plena aceitação e subsequente experimentação do pluralismo sócio-

político-cultural‖, respeitando o postulado de um Estado Democrático de Direito que preza 

pela convivência harmônica de seus cidadãos (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

O IBDFAM, em sua petição de ingresso como amigo da Corte na ADPF nº  132, explica que 

a denominação ―união homoafetiva‖ é a utilizada na contemporaneidade, valorizando o 

vínculo do afeto, que afasta sua natureza de mera sociedade de fato. Segundo Marco Aurélio, 

a homoafetividade é um fenômeno que se faz visível na sociedade, pouco importando qual a 

causa da atração pelo mesmo sexo, se genética ou se social, mas se deixando claro que não se 

trata de uma mera questão de escolha.  

Outro ponto em comum no que tange à linguagem diz respeito à denominação ―opção 

sexual‖ e ―orientação sexual‖. Em ambos os discursos, dá-se um destaque à expressão 

―orientação sexual‖ no sentido de que a pessoa que tem um vínculo afetivo com outra do 

mesmo sexo não possui nenhuma doença, desvio ou distúrbio mental, mas se trata apenas de 

uma característica daquele indivíduo. O Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 

(ANIS) foi um grupo que atuou como amigo da Corte no sentido de apresentar questões 

ligadas à bioética, bem como o grupo AIE/SP destacou que homossexualidade não é uma 

doença nem um desvio psicológico (ambos na ADPF nº 132), nos seguintes termos: 

Assim, a expressão correta é orientação sexual, não ‗opção sexual‘ – e, nota-se, 

orientação é um termo usado no sentido de que o amor romântico da pessoa está em 

direção a determinado sexo (homo ou heterossexualidade) ou a ambos 

(bissexualidade), não que a pessoa seria passível de ‗ser orientada/ensinada‘ por 

outra a desenvolver esta ou aquela sexualidade. Quem isto afirma o faz sem nenhum 

embasamento científico que lhe sustente – isso resta igualmente comprovado pelas 

inúmeras pesquisas psico-sociais que já demonstraram que a criação de um menor 

por um casal homoafetivo não aumenta a possibilidade do mesmo ‗se tornar‘ 

homossexual – justamente porque a orientação sexual não se escolhe nem ensina, 

apenas se descobre. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Com esse mesmo entendimento, Ayres Britto anotou que o termo homoafetividade 

deve ser o mais adequado por identificar o vínculo de afeto, se distanciando da ideia de que 

essa orientação tem ligação com desvios de comportamento (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, 2011b).  

Por outro lado, o discurso da Associação Eduardo Banks mantém os vocábulos 
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―homossexual‖ (ou uranismo) e ―opção sexual‖, entendendo se tratar de uma doença ligada à 

opção sexual do indivíduo. Reforça esse fundamento ao citar um acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2009, em um caso que atuou como instituição 

legitima contra prática homoafetiva, descrevendo que essa prática consistiria em uma doença, 

desvio de comportamento, causando mal à pessoa humana bem como à sociedade, o que 

justificaria restrições a quaisquer atos que possam divulgar ou apoiar seu exercício. 

Em prol do reconhecimento da união homoafetiva, alguns ministros, como Ayres Brito 

e Luiz Fux, recorreram ao argumento de que o texto constitucional não pode ser interpretado 

de forma reducionista, pois, ao se restringir família às relações elencadas expressamente na 

Constituição, significaria que o próprio texto incorreria em normas preconceituosas e 

homofóbicas. Sob esse parâmetro, esses ministros sustentaram a técnica da interpretação 

conforme a Constituição de modo que o intérprete do Direito escolha aquela interpretação da 

norma que esteja em perfeita sintonia com o texto constitucional. A interpretação não 

reducionista é, também, tratada pela AIE/SP na ADPF 132 em que a associação cita a Teoria 

Tridimensional do Direito de Miguel Reale reforçando que não se deve restringir o Direito ao 

conjunto de normas expressamente positivadas no ordenamento jurídico. Por meio de uma 

interpretação extensiva ou da analogia, deve-se levar em consideração a valoração dos fatos 

normatizados, verificando qual o valor que é protegido pelos enunciados normativos. Nesse 

sentido, a associação preza por uma interpretação teleológica, entendendo que a própria 

compreensão sociológica da evolução do conceito de família demonstra que o modelo de 

família institucional muda conforme os valores pregados pela sociedade: 

Alias, foi esta evolução sociológica da família que gerou a positivação daqueles 

requisitos como necessários à formação da união estável, pois o enunciado 

normativo só vem a positivar aquilo que é demandado pela realidade social, ao 

menos no âmbito da família (não pela realidade majoritária, mas pela realidade da 

vida, que abrange também as minorias). È o que demonstra a interpretação 

teleológica dos dispositivos legais atinentes à espécie. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011b). 

Lado outro, a associação Eduardo Banks sustentou que para se declarar 

inconstitucional o art. 1.723 do CC/02, também teria que se declarar inconstitucional o texto 

do art. 226, §3º da CF/88, uma vez que ambos possuem a mesma redação. A declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivos elaborados pelo próprio Poder Constituinte Originário 

pelo Supremo, todavia, não é admissível no direito nacional. Esse discurso fora encontrado 

também nos votos de alguns ministros, como Cármen Lúcia, Marco Aurélio, Celso de Mello, 

que entenderam pela inaplicabilidade da técnica da interpretação conforme a Constituição, 
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tendo em vista que a norma a qual estava sendo interpretada (art. 1.723 do CC/02) apenas 

reproduz o texto do art. 226, §3º da CF/88, não sendo possível se aplicar essa técnica sob pena 

de o próprio art. 226, §3º da CF/88 ser inconstitucional. Para esses ministros, na verdade, 

trata-se de um processo puro de interpretação constitucional, a fim de que a própria 

Constituição seja interpretada como um todo diante da própria Constituição.  

Outro ponto comum entre os votos de alguns ministros e os discursos de algumas 

entidades da sociedade civil refere-se à necessidade de se atribuir uma interpretação 

sistemática da Constituição. Nos autos da ADPF nº 132, em petição conjunta, a Conectas 

Direitos Humanos, o Escritório de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais (EDH) e o 

Grupo Gay da Bahia (GGB) arguiram que a Constituição traz como princípios estruturantes 

do ordenamento jurídico os valores de liberdade, igualdade e pluralismo. Em contrapartida, a 

AEB censurava qualquer interpretação que coloque o princípio da isonomia como superior ao 

princípio que estabelece a família fundada no casamento ou união estável entre pessoas do 

sexo oposto. Os ministros do Supremo foram no mesmo sentido que os primeiros grupos. 

Segundo Carmen Lucia, a ―vida em comum de duas pessoas do mesmo sexo não poder ser 

tolhida, por força de interpretação atribuída a uma norma legal, porque tanto contraria os 

princípios constitucionais que fundamentam o pluralismo político e social‖ (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal, 2011b). Dessa forma, o reconhecimento da união homoafetiva não 

está no art. 226 da CF/88, consoante expôs Joaquim Barbosa e sim em todos os dispositivos 

da Constituição que zelam pela proteção dos direitos fundamentais, pela dignidade da pessoa 

humana e vedação à discriminação.  

A SBDP (ADPF nº 132) destaca função dos magistrados de construir direitos 

especialmente quando se trata de direitos que não estão previstos na regra da maioria: 

Inúmeras iniciativas de lei do Congresso Nacional buscam o reconhecimento ou a 

garantia de direitos a homossexuais. A maioria dessas iniciativas é arquivada e as 

que ainda tramitam não recebem nenhum andamento há certo tempo. É notória a 

inércia do Poder Legislativo federal no que toca a direitos e garantias de 

homossexuais. É neste contexto de omissão que o STF tem um papel fundamental a 

cumprir enquanto Corte Constitucional e poder contramajoritário: o de reconhecer 

judicialmente direitos fundamentais a grupo de interesses minoritários, como os 

homossexuais. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Segundo o ministro Luiz Fux, ―incumbe à Corte Constitucional operar como instância 

contramajoritária, na guarda dos direitos fundamentais plasmados na Carta Magna em face da 

ação da maioria‖ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). Nesse mesmo sentido, Gilmar 

Mendes reconhece que diante de situações em que seja demandada proteção efetiva do Poder 
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Público, sem que haja alguma norma legislativa que preveja o caso, o Judiciário é chamado 

para atuar produzindo uma resposta de caráter positivo, que pode acabar substituindo o 

próprio sistema político. Cabe observar que o ministro Lewandowsky adverte acerca da 

impossibilidade de se fazer uma interpretação ampliativa do texto constitucional, mesmo em 

casa de lacunas no ordenamento jurídico, sob pena de o Judiciário estar usurpando a 

competência do Poder Legislativo. Não se ignora o fato de que os magistrados por si só não 

são capazes de extinguir preconceitos existentes na sociedade, mas podem atuar de forma 

ostensiva no combate às diversas formas de discriminações e intolerâncias.  

A associação Eduardo Banks, por outro lado, lembrou que vários parlamentares já 

ingressaram com Representações de Inconstitucionalidade contra leis estaduais e municipais 

que tinham como alvo estender direitos de casais heteroafetivos a essas relações. O 

fundamento é que membros do Congresso Nacional são eleitos pelos votos dos cidadãos, por 

meio de votação direta, individual e secreta. Os deputados representam o povo e os senadores 

os estados. Os primeiros devem representar a opinião da população, dar voz às suas palavras, 

de modo que sejam propostas leis que realmente condizem com os preceitos emanados pela 

população. Por outro lado, magistrados são servidores aprovados em concurso público de 

provas e títulos, ou seja, com base em critérios meritórios e não eletivos. Necessitam, por 

consequência, atuar segundo os princípios da imparcialidade e livre convicção, não podendo 

ser aplicado nenhum critério subjetivo adstrito às provas dos autos. 

Outra premissa jurídica que se nota é que há convergência de posicionamentos no que 

se refere a não haver vedação no ordenamento jurídico às uniões homoafetivas, mesmo 

porque a própria Carta Magna veda qualquer tipo de discriminação entre os indivíduos. Sob 

esse aspecto, deve-se dar ao art. 226, §3º da CF/88 uma interpretação considerando os 

princípios da liberdade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Para o Conectas 

Direitos Humanos, o Escritório de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais (EDH) e o 

Grupo Gay da Bahia (GGB) (ADPF nº 132) não se admite qualquer tipo de discriminação, 

sendo inviável supressão de direitos com base em critérios de orientação sexual. O Estado 

deve atuar justamente para que as diversas opiniões e comportamentos socioculturais 

convivam em harmonia na sociedade, não havendo no texto constitucional qualquer norma 

que impeça a livre manifestação da sexualidade. Pela inexistência de vedação constitucional à 

aplicação do regime da união estável a essas uniões, também se destacaram os 

posicionamentos dos ministros Marco Aurélio e É arbitrário e Celso de Mello, entendendo ser 

inaceitável qualquer interpretação que entenda discrimine ou fomente a intolerância, ou 
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estimule o desrespeito. 

Posicionamentos que se divergiram foram os da AEB e da Conferência de Bispos, os 

quais sustentam, respectivamente, que a legislação representa o que as pessoas consideram 

como bem e como mal para sociedade, devendo ser interpretado, restritivamente, as normas 

elaboradas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Constituinte Originário; bem como que a 

Constituição e o Código Civil determinam em hipóteses taxativas as entidades familiares 

admissíveis no ordenamento jurídico. 

Com relação ao fato de as uniões homoafetivas saírem do status de meras sociedades 

de fato para gozarem o mesmo reconhecimento jurídico que o Estado reconhece as uniões 

estáveis entre homem e mulher, este é um dos principais argumentos encontrados nos 

discursos dos amigos da Corte. O Conectas Direitos Humanos, o Escritório de Direitos 

Humanos do Estado de Minas Gerais (EDH) e o Grupo Gay da Bahia (GGB) (ADPF nº 132) 

esclarecem que, para fins de direito, como uso de licença por motivos de doença na família ou 

para acompanhar cônjuge em viagem no caso de servidor, ou para fins de previdência e 

assistência devem ser aplicados os mesmos direitos que são garantidos aos casais 

heteroafetivos. Nesse mesmo sentido, argumentaram os grupos Grupo Arco-Íris de 

Conscientização Homossexual (GAI) (ADPF nº 132). Tal pretensão fora citada por vários 

ministros, como Carmen Lucia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, 

Marco Aurélio. Sob esse ponto, assim explica Marco Aurélio: 

Relegar as uniões homoafetivas à disciplina da sociedade de fato é não reconhecer 

essa modificação paradigmática no Direito Civil levada a cabo pela Constituição da 

República. A categoria da sociedade de fato reflete a realização de um 

empreendimento conjunto, mas de nata patrimonial, e não afetiva ou emocional. [...] 

Nada mais descompassado com a essência da união homoafetiva, a revelar o 

propósito de compartilhamento de vida, e não de obtenção de lucro ou de qualquer 

outra atividade negocial. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b). 

Outro ponto convergente é que os próprios ministros do STF, com destaque ao 

ministro Luiz Fux e Joaquim Barbosa, em seus votos, reconhecem que as modificações no 

cenário sociocultural devem implicar mudanças na forma de se interpretar e aplicar o Direito 

a um caso concreto. As alterações culturais e a luta por reconhecimento foram citadas por 

vários grupos sociais no sentido de evidenciar que por diversas vezes os LGBTs tentaram sua 

visibilidade perante a mídia, Estado e sociedade como um todo. O grupo GAI, por exemplo, 

(ADPF nº 132) se legitima como propulsor do movimento Orgulho Gay, além de outros 

movimentos como campanha contra violência ―Xô Coiô‖ (1997/1998); organização do 1º 
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seminário nacional de direitos humanos e cidadania homossexual da Câmara dos Deputados 

(1999); assessoria para criação do disque defesa homossexual da secretaria de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro (1999/2004); dentre outros. 

Nesse ponto, reconhece Fux que a sociedade mudou no sentido de já se ampliar 

progressivamente a aceitação social bem como a legitimação das parcerias homossexuais 

constituídas com o objetivo de formação de entidades familiares. 

Se o direito e, sobretudo, a Constituição têm sua eficácia condicionada pelos fatos 

concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça deles tabula rasa 

[...] Em outras palavras, uma mudança das relações fáticas pode – ou deve – 

provocar mudanças na interpretação da Constituição. Ao mesmo tempo, o sentido da 

proposição jurídica estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite 

de qualquer mutação normativa [...] os fatos concretos, como antes afirmado, 

apontam para o enquadramento jurídico – e, com isso, o oferecimento de segurança 

jurídica às uniões homoafetivas – na moldura jurídica estabelecida para as uniões 

heterossexuais, à míngua de qualquer distinção. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011b). 

Em seu voto, o ministro Luiz Fux deixa suas conclusões no sentido do quão sensível é 

essa questão em pauta no julgamento. E que, por debaixo da toga dos magistrados, existe um 

coração de um homem, paralelamente à sua razão. 

Com efeito, percebe-se que, na seara social e cultural, o julgamento representou um 

marco histórico em que foram ouvidos esses grupos minoritários a favor de direitos a 

homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Nota-se que tal fato implica, 

igualmente, formulação de novas práticas culturais, tendo em vista que a população abandona 

o caráter de uma cultura inerte, passando a atuar de forma ativa e influente. 

Há pontos convergentes, também, no que diz respeito a uma breve menção do 

reconhecimento da união homoafetiva com o processo histórico de luta por direitos por parte 

de minorias. Conforme informação na petição juntada por Conectas Direitos Humanos, o 

Escritório de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais (EDH) e o Grupo Gay da Bahia 

(GGB) (ADPF nº 132) há dados que indicam que 568 homossexuais foram vitimas de 

assassinato nos últimos 05 anos (2006 a 2011), por motivos de atentados à integridade física e 

moral. Em entendimento diverso, a associação Eduardo Banks cita que todas essas lutas por 

reconhecimento implicariam uma depreciação de valores superiores pela sociedade, como um 

processo de ―degenerescência moral‖ contra os valores da família (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal, 2011a). 

Segundo a ministra Carmen Lucia, o julgamento evidencia que ainda há várias ações 

violentas contra minorias e que ainda há um longo caminho a se percorrer na efetivação de 
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novos direitos. Nesse mesmo pensamento, Gilmar Mendes esclarece que nesse julgamento 

―nós estamos a falar, realmente, do reconhecimento do direito de minorias, de direitos 

fundamentais básicos. E, nesse ponto, não se trata de ativismo judicial, mas de cumprimento 

da própria essência da jurisdição constitucional‖ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

2011b). 

Há também menção ao Direito comparado tanto nos discursos de algumas entidades 

quanto no voto de alguns ministros. Os grupos Conectas Direitos Humanos, o Escritório de 

Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais (EDH) e o Grupo Gay da Bahia (GGB) (ADPF 

nº 132) trazem um mapa que mostra que a maioria dos países já acata a homoafetividade 

juridicamente, tendo ainda uma minoria que considera essa condita um crime, sendo passível 

até mesmo de pena de morte (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2011b).27 

Gilmar Mendes, a exemplo, menciona o caso da Holanda, primeiro país a admitir o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2001, seguido da Bélgica (2003), África do Sul 

(2006) e Argentina (2010); ainda, menciona a Dinamarca, como o primeiro país a reconhecer 

a união homoafetiva (1989), permitindo o registro de parcerias civis. 

Outro ponto que se pode notar semelhanças e divergências é com relação ao conceito 

de família. A maioria dos amigos da corte e dos ministros argumentou que família é uma 

construção cultural. A AIE/SP (ADPF nº 132) faz referência às normas de direito de família 

previstas antes da CF/88. Antes, considerava-se o casamento civil como requisito 

imprescindível à constituição de uma família legítima, deixando claro que as entidades 

familiares existentes na sociedade  sem casamento civil seriam vistas como ilegítimas perante 

o Direito. Após 1988, passou-se a considerar o amor familiar como requisito à caracterização 

da família legitima, o qual vise a uma comunhão plena de vida, de forma pública, contínua e 

douradora. Em oposição, a AEB argumentou que se deve, acima de tudo, preservar a relação 

conjugal entre homem e mulher, prezando-se pelo conceito tradicional de família no Brasil, 

evitando o ―fenômeno de dessacralização do casamento‖ (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal, 2011b). 

Tais alegações foram acatadas pelo STF. Explica Marco Aurélio, o antigo Código 

Civil de 1916 (CC/16) apenas atribuía status jurídico à família tradicional, formada pelo 

                                                 
27

 O mapa mundi juntado por esses grupos na petição dos autos do processo ADPF nº 132 (f. 624), disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp> não se encontra muito legível, 

mas se percebe que grande parte dos países adota posicionamento em prol da união homoafetiva. Nota-se, 

pela imagem, que alguns países da África criminalizam essa prática, havendo penas mínimas, graves, 

perpétuas e até de morte. 
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matrimônio entre homem e mulher, cujo vínculo era indissolúvel. Para o antigo CC/16, os 

relacionamentos que se encontram fora da relação matrimonial são invisíveis sob o ponto de 

vista jurídico. Todavia, com advento da Constituição de 1988, surgiram outras entidades 

familiares, como famílias monoparentais e decorrentes de união estável, pondo fim à 

concepção de que família seria somente aquele vínculo adquirido por meio do casamento.  

Por todos esses pressupostos, o Supremo reconheceu a união homoafetiva, com vários 

argumentos semelhantes aos encontrados nos discursos da sociedade civil organizada, 

utilizando da sua legitimidade para interpretar o texto constitucional articulando valores, com 

os fatos e normas. A família, como uma instituição cultural, é uma construção da sociedade, 

admitindo a extensão de seu conceito na ciência jurídica uma vez que o Direito não pode se 

limitar às normas positivas desconsiderando os aspectos fáticos nos quais aquela norma está 

inserida. 

Os discursos da sociedade civil organizada, representando por instituições e 

organizações não governamentais, refletiram mudanças que ocorreram na sociedade e nos 

paradigmas culturais. Tais discursos chegaram até o STF, por meio de petições requerendo 

ingresso como animus curiae em ações constitucionais, a fim de que os ministros pudessem 

ouvir a opinião de grupos sociais antes de proferirem seus votos, já que é a própria sociedade 

a destinatária de suas decisões. Notou-se uma correlação direta dos discursos. Os próprios 

ministros se referiram, diversas vezes, às alegações de grupos sociais, ressaltando que o 

Direito admite processos de interpretação diversos, podendo ser interpretado e reconstruído 

com base nas transformações que ocorrem no decorrer do tempo.  

As diversas interpretações produzidas pelos julgadores refletem a impossibilidade de 

se haver uma decisão absolutamente neutra, já que toda decisão já traz em si certa carga 

ideológica, mesmo porque os magistrados são dotados de sentimentos e valores pessoais. Esse 

fato, no entanto, não reduz os julgados a meros relatos subjetivos (pessoais), já que vão para a 

esfera pública dotados de caráter jurídico e de legitimidade, sendo esta confirmada após a 

oitiva de atores da sociedade civil organizada. 

Desse modo, nota-se que as impressões colhidas de grupos sociais e do Poder 

Judiciário parecem caminhar em direção bastante similar. Os problemas encontrados na 

sociedade brasileira se reproduzem no plano do Direito, materializados, especialmente, nas 

decisões proferidas pela Corte Suprema, e as respostas dadas pelo Judiciário devem se voltar 

para a solução de conflitos, promovendo a paz e a harmonia social. 
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6 CONCLUSÃO 

Na contemporaneidade, as ciências jurídicas podem ser vistas como disciplinas 

dependentes e correlacionadas às demais ciências sociais e humanas. Embora o ordenamento 

jurídico preze pelo positivismo, ao atribuir valor a norma escrita, não se pode desconsiderar 

os valores e fatos existentes em uma sociedade, uma vez que o Direito existe justamente para 

assegurar que haja harmonia e bem-estar social. Isso porque não se tratam de campos 

completamente distintos. A área do Direito preza pela integralidade das normas, regulando 

situações sociais que possam vir a ser objeto de conflitos, por meio de direitos e deveres que 

são coercitivamente impostos à sociedade. A área da cultura reflete frequentes mudanças de 

valores e paradigmas sociais, incluindo formas de pensar, hábitos, estilos de vida, dentre 

outros. Em um estudo interdisciplinar, mostra-se o inevitável processo de interseção desses 

campos. Sob esse aspecto, trabalha-se com o Direito como uma esfera da cultura, com intuito 

de evidenciar como o Direito pode influenciar na formação de novos valores culturais e como 

as alterações na cultura podem repercutir na área jurídica, representando uma via de mão 

dupla. 

Partindo-se dessa premissa, o Direito pode tanto construir uma cultura como ser 

construído por ela, já que o fato de adotar normas positivadas coercitivas não impede que 

transformações sociais e culturas sejam levadas em consideração.  

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, deu-se maior destaque ao caso de 

reconhecimento das minorias homoafetivas como entidade familiar pelo Supremo Tribunal 

Federal. Em consonância com relatos dos ministros, o Judiciário não pode ignorar as 

alterações nas concepções sociais, devendo reconhecer que, assim como a sociedade evolui, 

cabe ao Direito acompanhar as mudanças sociais, zelando pela efetividade dos princípios 

constitucionais que embasam a dignidade da pessoa humana. 

O julgamento das ações constitucionais representou grande inovação no ordenamento 

jurídico, uma vez que produziu reflexos de ordem jurídica, social, cultural e política a curto e 

médio prazo. Assinala-se que o julgado possui eficácia universal e efeito vinculante, de modo 

que todos os órgãos jurisdicionados e administrativos passem a seguir o mesmo 

posicionamento. Por ser vinculante, os órgãos judicial e administrativo são obrigados a seguir 

as regras estabelecidas na decisão, até que venha uma norma expedida pelo Poder Legislativo, 

na sua competência típica, e mude o entendimento sobre o assunto. 

Com relação à ordem jurídica, atribui-se interpretação conforme a Constituição, de 
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modo que o art. 226, em seu parágrafo 3º, fosse interpretado segundo os princípios 

constitucionais que regem todo ordenamento jurídico. Com efeito, em respeito aos valores 

democráticos trazidos pela Carta Magna, veda-se quaisquer atos discriminatórios e 

preconceituosos em homenagem os valores pregados pelo pluralismo social e cultural. Um 

dos principais direitos fundamentais da pessoa humana é a liberdade e a igualdade, corolários 

do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que deve ser assegurada a autonomia 

de vontade de cada indivíduo, incluindo, nesse ponto, sua orientação sexual. 

Já na exposição de motivos, verifica-se que a Constituição Federal consagrou os 

princípios da igualdade e liberdade, vedando qualquer forma de discriminação, seja por sexo, 

raça, religião, política etc., de modo a se garantir o acesso a cidadania e a uma vida digna. No 

caso da união homoafetiva, sabe-se que, embora o Poder Legislativo não tenha tratado 

especificamente acerca desse grupo minoritário, não é a ausência de uma lei que pode justiçar 

a ausência de um direito. 

Nos campos social e cultural, o julgamento representou um marco histórico em que 

foram ouvidos esses grupos minoritários a favor de direitos a homossexuais, lésbicas, 

bissexuais, transexuais e travestis. Nota-se que tal fato implica, igualmente, formulação de 

novas práticas culturais, tendo em vista que a população abandona o caráter de uma cultura 

inerte, passando a atuar de forma ativa e influente. 

Foram ouvidos os posicionamentos de grupos que militam em favor do 

reconhecimento da união homoafetiva, os quais fundamentaram seu posicionamento no 

sentido de que, acima dos preconceitos e discriminações que possam ainda existir na 

sociedade, deve-se prezar e lutar pela efetivação dos princípios constitucionais, de modo que a 

todos seja atribuída a condição de cidadão e possam gozar de seus direitos perante o Estado 

brasileiro. Do mesmo modo, também foram ouvidos os posicionamentos de grupos que 

atuavam em desfavor do reconhecimento da união homoafetiva, como a igreja cristã e grupos 

conservadores, de forma a assegurar o direito de opinião e participação em julgamentos que 

possam vir a influenciar valores culturais e sociais. 

No que tange aos efeitos políticos, colocou-se em questão, principalmente, o fato de o 

Judiciário estar atuando como um órgão politizado, vindo a substituir o papel dos legisladores. 

Tal discussão decorre do fato de o Judiciário ser um órgão apolítico, devendo, por lei, adotar 

posturas imparciais e destituídas de qualquer caráter subjetivo. 

Os membros do Congresso Nacional são eleitos pelos votos dos cidadãos, por meio de 

votação direta, individual e secreta. Os deputados representam o povo e os senadores os 
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estados. Os primeiros devem representar a opinião da população, dar voz às suas palavras, de 

modo que sejam propostas leis que realmente condizem com os preceitos emanados pela 

população. 

Por outro lado, magistrados são servidores aprovados em concurso público de provas e 

títulos, ou seja, com base em critérios meritórios e não eletivos. Necessitam, por 

consequência, atuar com segundo os princípios da imparcialidade e livre convicção, não 

podendo ser aplicado nenhum critério subjetivo adstrito às provas dos autos. 

Com efeito, a discussão que se faz presente é acerca do fato de o Judiciário, ao 

apreciar o caso e proferir decisões de caráter vinculante e erga omnes, ofende ou não o 

princípio da separação dos poderes.  

Como exposto nos votos de alguns ministros, e também na exposição de motivos do 

Estatuto da Diversidade Sexual, a decisão do Supremo Tribunal Federal representou a atuação 

da Corte em prol dos princípios constitucionais e dos valores zelados em um Estado 

Democrático de Direito. O encargo constitucional do STF é de julgar, e este assim o fez, 

apresentando uma resposta imediata à sociedade.  

No próprio julgamento os ministros intimam o Senado Federal e a Câmara dos 

Deputados para que estes proliferem sua opinião a respeito da avença, sendo que estes 

corroboraram o fato de haver uma omissão do legislativo. Tendo em vista que a decisão do 

Poder Judiciário vincula apenas os órgãos jurisdicionais e os órgãos administrativos, a Casa 

Legislativa não é impedida de legislar sobre esse assunto. Pelo contrário, devem ser criados 

mecanismos legais para que estes grupos tenham reguladas as suas relações afetivas. 

Outrossim, sabe-se que a apreciação do órgão julgador dessa questão vem sendo 

relevante no que tange a formulação de políticas públicas inclusivas. Muitas demandas ligadas 

ao direito das minorias já foram objeto de contendas no âmbito judicial, de modo que o 

mandamento proferido pelo STF influenciou em um novo olhar do governo quanto a 

relevância que se deve dar aos direitos sociais daqueles historicamente excluídos. 

Tal tendência coloca em questão a imparcialidade dos julgadores, o que tem sido alvo 

de críticas por parte da doutrina clássica a qual preza pela neutralidade e apolitização do 

Judiciário, sob o embasamento de o ordenamento jurídico se enquadrar no sistema civil law, 

em que predomina o direito positivo, de modo que os costumes sejam fontes secundárias. 

Com efeito, dá-se ênfase, prioritariamente, a normas e regramentos positivados no 

ordenamento, e não aos costumes decorrentes das transformações sociais. 

No entanto, constata-se que, na contemporaneidade, há uma possível correlação entre 
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os debates públicos e os julgamentos, o que demonstra que o Poder Judiciário tem 

legitimidade para decidir a favor do clamor social, desde que busque seu próprio 

convencimento pautado pela estabilização do Estado Democrático de Direito. 

Desse modo, percebe-se a importância que os movimentos sociais e a participação da 

sociedade no que tange a promoção dos direitos de minorias, como forma de se incentivar na 

luta pela concretização dos princípios da igualdade e liberdade. Espera-se que os Poderes de 

Estado e a sociedade compreendam a relevância em se articular o direito com as demandas 

sociais, mesmo que tal fato não implique alteração das normas constitucionais. 
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