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“O AMOR É que é essencial. 

O sexo é só um acidente. 

Pode ser igual 

Ou diferente. 

O homem não é um animal: 

É uma carne inteligente, 

Embora às vezes doente”. 

 
Fernando Pessoa 

 



 

RESUMO 

ALMEIDA, Cynthia Mariana Silva. União Estável e matrimônio entre pessoas de 
um mesmo sexo: a tutela do direito à diferença. 2012. 89 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Programa de Pós-Graduação em direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
FDR. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 
 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo estudar a tutela da união homoafetiva enquanto 
entidade familiar. Para tal fim, a influência do direito civil constitucional foi adotada 
como parâmetro de pesquisa, com vistas a examinar em que medida houve a 
inclusão de situações, antes à margem do direito, como ocorre com as uniões entre 
pessoas de um mesmo sexo. Assim, partindo-se da constatação de que todo ser 
humano tem a liberdade de escolher a forma familiar que seja adequada a sua 
necessidade pessoal, deve-se investigar o tratamento dispensado às uniões 
homoafetivas, abordando os argumentos jurídicos, utilizados pela doutrina e 
jurisprudência para que lhes fossem conferidas a proteção do direito de família. É 
identificada, portanto, a necessidade de mudança de paradigma para acomodar o 
direito aos fatos sociais. A justificativa desta pesquisa está na indispensabilidade de 
se verificar as respostas jurídicas, as quais vêm sendo apresentadas para as 
questões relevantes que surgem das uniões homoafetivas ante a ausência de lei 
sobre o assunto. É abordado o recente julgamento realizado pelo Supremo Tribunal 
Federal, o qual reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar em sede de 
ação direta de inconstitucionalidade. Ao final, conclui-se que a decisão proferida pela 
Corte Suprema teve o mérito de compatibilizar o direito com a realidade presente no 
seio social, oferecendo proteção jurídica com fundamento nos princípios e valores 
constitucionais que formam a base do sistema jurídico brasileiro. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: União Homoafetiva; Constitucionalização; Direito Civil. 
 
 



 

ABSTRACT 

ALMEIDA, Cynthia Mariana Silva. Union and marriage between persons of the 
same sex: the protection of the right to be different. 2012. 89 p. Dissertation 
(Master's Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012 
 
 
 
 
The present study is aimed at investigating the protection of gay union as family 
entity. For this purpose, the influence of civil rights was adopted as a search 
parameter in order to examine to what extent been the inclusion of situations that 
were previously excluded from the right as occurs with homosexual unions. Starting 
from the observation that every human being has the freedom to choose the familiar 
form that suits his individual need should be investigate the treatment of homosexual 
relationships discussing the legal arguments used by the doctrine and jurisprudence 
to which they were conferred the protection as family entity. It is identified, therefore, 
the need to paradigm change to accommodate the law to social facts. The reason of 
this research is the need to verify the legal responses which are being presented to 
the relevant issues that emerge from same-sex unions by the absence of law on the 
subject. It‟s analyzed the recent judgment conducted by the Supreme Court who 
recognized homosexual unions as a family based on the direct action of 
unconstitutionality. At the end, it is concluded that the decision given by the Supreme 
Court had the merit of harmonizing the right with the present in society providing legal 
protection based on constitutional principles and values which form the basis of the 
Brazilian legal system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: Gay Union; Constitutionalization; Civil Law. 
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INTRODUÇÃO 

A família constitui um veículo de formação da personalidade do homem, 

trazendo em si o relevante papel de promover a dignidade do indivíduo. No direito 

brasileiro, a organização familiar recebe proteção especial do Estado por ser 

concebida como ponto de referência do ser humano perante a sociedade 

(Constituição Federal art. 226). 

A “família, para usar expressão repetidíssima, é a celular mater da sociedade. 

A história do mundo e da civilização é a história de família. A sabedoria de séculos 

exprime que a família, antes de tudo, é um fato natural” 1.  

A inovação do conceito de família ocasionada pela expansão do que se 

considera entidade familiar teve implicação na criação e aplicação de novos 

conceitos. “A alteração do perfil do casamento, e dos relacionamentos em geral, 

acarretou um novo enfoque da comunidade familiar, antes voltado para a aceitação 

externa e conveniência social, para uma busca interna e conveniência individual” 2.  

O direito de família abandonou a concepção que protegia somente a família 

advinda do matrimônio, para um modelo mais flexível o qual também admite a tutela 

daquelas que não são derivadas do casamento, valorizando as relações amparadas 

na afetividade.  

                   
1
 VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado. Vol. XVII. Coord. Álvaro Villaça Azevedo. São  Paulo: 

Atlas, 2003, p. 103. 
2
 NAHAS, Luciana Faísca. União Homossexual: Proteção Constitucional. Curitiba: Juruá, 2006, p. 

103. 
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Tal como afirma Maria Berenice Dias: “A família à margem do casamento 

passou a merecer tutela constitucional porque apresenta condições de sentimento, 

estabilidade e responsabilidade” 3, própria das relações familiares. 

Nesta nova visão da Instituição família, o bem jurídico a ser tutelado passa a 

ser a pessoa humana, pois é “o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento 

finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas 

de direito positivo, em particular aquelas que disciplinam o direito de família” 4, como 

assinala Gustavo Tepedino. 

A “família é valor constitucionalmente garantido nos limites de sua conformação 

aos valores que caracterizam as relações civis, especialmente a dignidade humana: 

ainda que diversas possam ser as suas modalidades de organização” 5, nas 

palavras de Pietro Perlingieri, é a “comunhão espiritual e de vida” que constituí o 

“dado unificador” da família, ainda que de diversas formas possa ser articulada: da 

“família nuclear sem filhos à grande família”. Isto porque a relevância jurídica da 

família independe de modelos, não se podendo afirmar “uma abstrata superioridade” 

de determinada entidade familiar em relação às demais 6. 

Sob o ponto de vista do melhor interesse da pessoa, não podem ser 
protegidas algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois a 
exclusão refletiria nas pessoas que as integram por opção ou por 
circunstâncias da vida, comprometendo o princípio da dignidade da pessoa 
humana

7
. 

Deste modo, a afetividade revela-se muito mais significativa para o direito, 

devendo por isto mesmo informar uma nova visão do conceito de família, voltada 

                   
3
 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p.36. 
4
 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.395. 

5
 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 

p.972. 
6
 Idem, p.973 -974. 

7
 LÔBO, Paulo. Famílias. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 62. 
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para a discussão do sentimento e da solidariedade, não estando mais vinculada à 

consanguinidade e a questões meramente patrimoniais.  

Como expõe Paulo Lobo: 

A ordem jurídica brasileira é perpassada pela onipresença de dois princípios 
fundamentais e estruturantes: a dignidade da pessoa humana e a 
solidariedade. Sua presença no direito de família é também marcante, às 
vezes de modo explícito. Após séculos de tratamento assimétrico, o direito 
evoluiu, mas muito há de se percorrer para que se converta em prática 
social constante, consolidando a comunhão de vida, de amor e de afeto, no 
plano da efetivação desses princípios e da responsabilidade, que presidem 
as relações de família em nossa sociedade hodierna 

 8
. 

Neste clima de evolução social e jurídica, na qual o reconhecimento da união 

homossexual enquanto entidade familiar está inserida, é de se observar que o 

“panorama de respeito à diversidade, norteiam (sic) a superação do preconceito, 

propagando-se a paridade de direitos para as parcerias homossexuais” 9. 

Os homossexuais têm os mesmo direitos dos heterossexuais ao amor, à 
intimidade e às relações. Tal como aqueles, são obrigados a perseguir os 
mesmos ideais em suas relações; buscando sempre a criatividade e a 
integração. As normas que regem a moral da atividade homossexual são 
igualmente válidas em toda atividade sexual, e as que regem a atividade 
sexual são as mesmas que devem ser aplicadas a toda atividade ética 
humana

10
. 

No entanto, há cerca de 10 anos, o que preponderava na doutrina era a 

posição de que uma “espécie de união sexual que jamais ensejará a configuração do 

companheirismo é a relação mantida entre pessoas do mesmo sexo, ainda que 

duradoura, contínua, única e informal” 11. 

 

                   
8
 LÔBO, Paulo. A nova principiologia do direito de família e suas repercussões. Direito de família e 

das sucessões. Coord. Giselda Maria Fernandes Hironaka, Flávio Tartuce, José Fernandes Simão. 
Rio de janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p.03-04. 
9
 HARMATIUK, Ana Carla Matos. “Novas” entidades familiares. A construção de novos direitos. 

Org. Ana Carla Matos Harmatiuk. Porto Alegre: Núria Fabris, 2008, p.21. 
10

 VIDAL, Marciano. Ética da sexualidade. Trad. Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 
2002, p.127. 
11

 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. O companheirismo: uma espécie de família. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.544-545. 
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As alterações na forma de se admitir consequências jurídicas no âmbito de 

direito de família ocorreram pouco a pouco, e hoje se pode afirmar que o Judiciário 

tem uma grande parcela nesta mudança, visto que passou a reconhecer a união 

entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar12. 

A hipótese deste trabalho é a de que a constitucionalização do direito civil foi 

utilizada, a partir de seu pilar fundamental da proteção à pessoa humana, para 

permitir a inclusão de situações que antes estavam à margem do direito passem a 

ser atingidas por este.  

Nesta perspectiva, é o caso das uniões livres (homossexuais ou não), as quais 

sempre existiram no mundo dos fatos, mas que por muito tempo não estavam 

presentes no campo jurídico pela interpretação restritiva que era conferida pela 

doutrina e pela jurisprudência.  

A utilização dos princípios constitucionais na interpretação das normas civis 

permitiu ao operador do direito modificar o seu discurso para justificar o 

reconhecimento da pessoa (excluída), que desta forma passou a participar da 

dinâmica jurídica.  

Verifica-se, destarte, que foi a mudança na forma de interpretar o direito pela 

doutrina e pela jurisprudência que contribuiu em firmar a constitucionalização do 

direito civil, a qual possibilitou uma nova forma de se interpretar a tutela da união 

homossexual.  

 

                   
12

 Neste sentido é o julgamento ocorrido em 05 de maio de 2011 da ação direta de 
inconstitucionalidade n°4277/DF e da ação de descumprimento de preceito fundamental n°132/RJ 
(convertida em ação direta de inconstitucionalidade) pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Mencionem-se neste ponto o pioneirismo de autores que, como Luiz Edson 

Fachin, Gustavo Tepedino, Paulo Luiz Netto Lôbo, Maria Celina Bodin de Morais, 

Judith Martins-Costa, dentre outros, iniciaram obras, ensaios e estudos sobre o tema 

na perspectiva aqui defendida. 

Neste trabalho, parte-se da premissa de que o reconhecimento das uniões 

homossexuais como entidades familiares em decisões judiciais adveio dos fatos 

sociais que impuseram uma transformação na forma de se interpretar o direito pela 

doutrina e pela jurisprudência, tornando possível uma ruptura com o sistema 

codificado, pois a “sociedade brasileira vive atualmente em um momento histórico de 

abertura ao mundo gay, fugindo do que Napoleão Dagnese chamou de cidadania no 

Armário”, não podendo esquecer que “são relevantes os quantitativos de casais 

gays” 13. 

Como foi dito acima, apesar de ações afirmativas advindas de manifestações 

públicas (as paradas, passeatas e manifestações do movimento gay), as quais, 

inclusive, mobilizam milhares de pessoas em diversas regiões do país e do 

reconhecimento da união entre pessoas de um mesmo sexo como entidade familiar 

pela doutrina e pela jurisprudência, não se pode esquecer a existência do 

preconceito e da homofobia no país. 

 

 

 

                   
13

 FERNANDES, Candice de Vasconcellos Pedroso Grams Gentil. Direitos dos Homossexuais. 
Direito das Minorias. Coord. Elida Séguin. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.193. 
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E devido ao forte preconceito social, a doutrinadora Maria Berenice Dias criou o 

neologismo, a união homoafetiva, em sua obra União homossexual: o preconceito e 

a justiça, do ano de 2000, no intuito de minimizar a carga pejorativa do termo união 

homossexual. Utilizam-se, nesta dissertação, os termos: união homossexual e união 

homoafetiva, como expressões sinônimas, para designar os relacionamentos entre 

pessoas do mesmo sexo. Vale destacar que outras denominações também são 

utilizadas pela doutrina, tais como: “união homoerótica, união homoamorosa e 

família isossexual” 14. 

Pretende-se fazer uma “abordagem jurídica e técnica da questão, e não uma 

análise moral, porque esta última, além de ser excessivamente subjetiva, concluirá 

pela negativa de qualquer efeito útil” 15, e não se conformará com os ditames da 

ciência. 

Então, a dissertação de mestrado ora apresentada tem por objeto a analise da 

evolução no tratamento jurídico da união homossexual no direito brasileiro. Para 

alcançar tal propósito: (1) determina-se a influência da Constituição Federal sobre o 

direito de família e (2) abordam-se os argumentos utilizados pela doutrina e 

jurisprudência para que fosse possível o reconhecimento como entidade familiar, 

retirando a tutela da união homoafetiva da seara obrigacional para acomodar o 

direito às demandas sociais. 

De modo a sistematizar a questão ora apresentada, este trabalho de 

dissertação é dividido em três capítulos temáticos, acompanhados de suas 

respectivas subdivisões. 

                   
14

 TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito Civil, v.5: direito de família. 4ª Ed. Rio de 
Janeiro: Forense;São Paulo: Método, 2010, p.309. 
15

 CZAJKOWSKI, Ranier. Reflexos jurídicos das uniões homossexuais. Jurisprudência brasileira. 
Paraná: Juruá, 1995, p.97. 
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No primeiro capítulo será abordado em que medida a constitucionalização do 

direito civil influenciou o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. 

Busca-se demonstrar que o direito civil constitucionalizado teve o mérito de 

superar a crise vivida pelo direito civil clássico em não manter a correspondência 

entre as categorias jurídicas e os fatos sociais. 

O segundo capítulo se refere à evolução da doutrina e da jurisprudência 

nacional no reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. 

Inicialmente, colaciona-se posicionamento doutrinário, posteriormente, 

dissecam-se diversas decisões judiciais sobre o tratamento conferido às uniões 

homoafetivas demonstrando a mudança na tutela jurídica, a qual teve início pela 

aplicação da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal até a inclusão como 

entidade familiar pelo julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n°4277/DF 

e da ação de descumprimento de preceito fundamental n° 132/RJ, a qual foi 

convertida em ação direta de inconstitucionalidade. 

Por fim, é analisada decisão paradigmática do Superior Tribunal de Justiça 

sobre pedido de declaração de união homoafetiva, levando em consideração a 

proibição do Non Liquet como princípio gerador da expectativa de que o julgador não 

se exima de prestar a atividade jurisdicional. 

O terceiro capítulo se refere à possibilidade da conversão da união estável 

entre pessoas do mesmo sexo em casamento em virtude da decisão que 

reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar a partir do julgamento 

conjunto da ação direta de inconstitucionalidade n°4277/DF e da ação de 

descumprimento de preceito fundamental n°132/RJ.  
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Nesta parte, analisam-se algumas das decisões relativas aos diversos pedidos 

os quais foram deferidos por todo o país, como efeito decorrente da interpretação 

constitucional do art. 1.723 do Código Civil.  

Ao analisar os argumentos jurídicos constantes no julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade n° 4277/DF e da ação de descumprimento de preceito 

fundamental n° 132/RJ pode-se afirmar que os princípios constitucionais serviram 

para fundamentar a concessão de efeitos jurídicos às parcerias entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Cumpre ressaltar, no que se refere à interpretação conforme a Constituição do 

artigo 1.723 do Código Civil, realizada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

que nem todos os doutrinadores enxergam a inconstitucionalidade da norma, 

podendo-se citar Lenio Luiz Streck e Rogério Montai de Lima, os quais consideraram 

a hermenêutica utilizada “desbordante da Constituição, mormente ao fazer uma 

interpretação do Código Civil que diz a mesma coisa que a Lei Maior” 16. 

Para argumentação e desenvolvimento da discussão proposta, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, com acesso a livros e artigos de revistas, e documental, com 

a consulta de textos normativos constitucionais e infraconstitucionais.  

Na pesquisa jurisprudencial foram utilizadas como fontes diretas a coleta de 

pesquisa Judicial singular e colegiada, realizadas em repositórios autorizados de 

jurisprudência, e pesquisas na internet. 

                   
16

 STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Rogério Montai de. O direito de conversão da União Estável em 
Casamento nas relações Homoafetivas . Revista Síntese Direito de Família. Ano XIII, n.°67, p. 101-
106, ago/set. 2011, p. 101. 



 

1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL COMO 
MUDANÇA DE PARADIGMA QUE SURGIU PARA ADAPTAR O 
DIREITO ÀS DEMANDAS SOCIAIS DOS NOVOS TEMPOS 

1.1. Contornos da leitura do direito civil conforme a Constituição Federal 

O Código Civil Brasileiro de 1916 foi elaborado num momento histórico em que 

se consagrava o individualismo. Era pungente a crença de que o Código abarcava 

todos os fatos sociais relevantes para o direito, ou seja, era um sistema completo e, 

talvez, fechado. Afirmava-se que “o Código Civil Brasileiro, como os outros códigos 

de sua época, era a Constituição do direito privado” 17. 

Nesse diapasão, as relações civis não extrapolavam a órbita do Código Civil, o 

direito constitucional seria, tão somente, um documento político, portador das 

diretrizes a serem seguidas pela legislação.  

O Código almejava a completude, que justamente o deveria distinguir, no 
sentido de ser destinado a regular, através de situações-tipo, todos os 
possíveis centros de interesse jurídico de que o sujeito privado viesse a ser 
titular. Essa espécie de papel constitucional do Código Civil e a crença do 
individualismo como verdadeira religião marcam as codificações do século 
XIX e, portanto, o nosso Código Civil de 1916, fruto de uma época que 
Stefan Zweig, em feliz síntese, designaria como “o mundo da segurança” 

18
. 

O sistema que pretendia a completude rendeu-se às novas realidades sociais. 

Entrou em colapso com as modificações das necessidades e demandas sociais, 

determinada por fatores de ordem econômica (a industrialização) e social 

(movimentos sociais).  

                   
17

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.02. 
18

 Idem, p. 03. 
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Há a necessidade de tentar modificar o panorama de crise advinda da Política 

Liberal (Estado Mínimo), o Estado passa a intervir na economia por meio de leis que 

designa como extravagantes.  

Os movimentos sociais e processo de industrialização crescentes do século 
XIX, aliados às vicissitudes do fornecimento de mercadorias e à agitação 
popular, intensificadas pela eclosão da Primeira Grande Guerra, atingiram 
profundamente o direito civil europeu, e também, na sua esteira, o 
ordenamento brasileiro, quando se tornou inevitável a necessidade da 
intervenção estatal cada vez mais acentuada na economia 

19
. 

Elaborar leis novas com a finalidade de suprir os anseios sociais emergentes 

passa a demonstrar que o Código não é tão completo como o apregoado pela 

Escola de Exegese, existindo muitas matérias que não foram previstas pelo 

legislador. “Começa-se a se escrever a palavra „código‟ com minúscula, e 

consideram-no uma lei a mais, suscetível de sofrer tantas modificações como as 

demais” 20. 

Assim, pouco tempo após entrar em vigor, o Código Civil de 1916, que era tido 

como centro unificador do direito privado vai ficando esvaziado em seu conteúdo, em 

sua relação com o tempo.  

O distanciamento da realidade social decorrente do modelo de sistema jurídico 

adotado pelo Código Civil de 1916 impulsiona para um novo modelo. “A clara 

evidência da crise é o reconhecimento de que se operam relações no plano da 

dobra do direito, ou seja, no não - direito. Fatos acabam se impondo perante o 

direito” 21.  

Na consideração das fontes do direito civil, tem sido deferido lugar 
privilegiado às normativas. A corporação legal proclama supremacia que 
não se sustenta. Não apenas para integração de lacunas, mas para a 
própria compreensão das leis e normas, não podem ser relegados princípios 
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e valores que dão base ao próprio sistema. Mais ainda, práticas e fatos se 
põem em tráfego para construir o que posto ainda não está. A força legal 
absoluta é um desfavor à concretização do direito. Lugar especial, para 
além da mecânica hermenêutica, há de ser dado à jurisprudência, a ensejar 
um sistema aberto e democrático 

22
. 

A supremacia constitucional impõe que as matérias antes de conteúdo 

exclusivo do Código Civil, sejam agora definidas pelos limites que lhes impõe a 

Constituição.  

Historicamente, quando o sistema de Direito Civil se erige, cria um conjunto 
de categorias congruentes com aquele modelo histórico e tende a colocá-
las para valerem perpetuamente. Isto revela como os fatos começam a se 
chocar com os conceitos. São modelos sociológicos de família, de contratos 
que não se enquadram em um standard, e de direitos sobre as coisas que 
não se amoldam mais àquela clausura. Enquanto o sistema se manteve ou 
queria se manter intacto, a realidade subjacente foi se alterando 

23
. 

O direito civil deixa de ser o centro unificador do direito privado, constatando-se 

que a Constituição antes restrita a matéria política, abre-se aos demais campos da 

vida social, tendo de ser levada em consideração nos instantes de criação e 

aplicação das leis. Tal exigência, evidentemente, não é opção, porém imposição 

devido ao caráter já mencionado de supremacia de seu texto.  

O intérprete, para superar a crise do direito civil, passa a utilizar a Constituição 

tanto na interpretação das leis civis como no caso de aplicação direta nos casos de 

lacuna legal. “Coloca-se no núcleo das preocupações menos uma leitura exegética e 

formal da espinha dorsal do direito privado e mais um conjunto de Princípios não 

necessariamente constantes da codificação” 24. 

Assim, a constitucionalização do direito civil passa a ser entendida como uma 

mudança de paradigma pela qual se exige que o direito civil encontre sua validade 
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nas normas constitucionais, ou seja, deve-se buscar interpretar o direito civil 

conforme a constituição25. 

Gustavo Tepedino enfoca dois sentidos possíveis para a constitucionalização 

do direito civil, sendo estes: a eficácia horizontal dos direitos e garantias individuais e 

à leitura da lei civil conforme a Constituição. A idéia principal é a de que a 

Constituição, por refletir os valores sociais, serve como uma tábua axiológica para 

que os institutos codificados tenham eficácia social 26. 

Assim, busca-se dar eficácia constitucional para temáticas que ficam à margem 

do direito através dos princípios constitucionais. Neste sentido, aponte-se a união 

entre pessoas do mesmo sexo.  

Diante das garantias constitucionais que configuram o Estado Democrático 
de Direito, impositiva a inclusão de todos os cidadãos sob o manto da tutela 
jurídica. A constitucionalização do direito de família implica assegurar 
proteção ao indivíduo em suas estruturas de convívio, independente de sua 
orientação sexual

27
. 

Em outras palavras: a tutela da união homossexual se justifica juridicamente à 

luz dos princípios constitucionais, fazendo incidir, no âmbito de suas relações 

pessoais e patrimoniais, valores sociais e existenciais contidos na carta política. 

Maria Berenice Dias afirma que grande “parte do direito civil está na Constituição, 

que acabou enlaçando os temas sociais juridicamente relevantes para garantir-lhes 

efetividade” 28.  
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Ao valorizar as relações advindas da afetividade, a Constituição não protege 

apenas a família fundada no casamento, mas, também, as fundadas nas uniões 

livres e a monoparental, não estando o conceito – antes jurídico-privado – de família 

vinculada à consangüinidade e às questões meramente patrimoniais. 

O sangue e os afetos são razões autônomas de justificação para o 
momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio 
constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador 
comum de qualquer núcleo familiar. O merecimento de tutela da família não 
diz respeito exclusivamente às relações de sangue, mas, sobretudo, 
àquelas afetivas que se traduzem em uma comunhão espiritual de vida

29
. 

Por isso, a constitucionalização do direito privado é tida como a responsável 

pela mudança de paradigma pela qual passou todo direito contemporâneo, em 

especial, o direito de família.  Neste sentido, é a observação de Luis Edson Fachin o 

qual afirma que a constitucionalização “significa o processo pelo qual a constituição 

vai gerar mudança que irá repercutir no Direito Civil” 30. 

Não é o Estado que regula todas as condutas, nem tampouco produz todas 
as normas nas quais aquelas vão se subsumir. Há condutas que 
desenvolvem comportamentos não adredemente regulados, e, ainda, 
aquelas que se chocam com a regulação anterior. Esses comportamentos 
impõem uma transformação do regulamento anterior, uma nova 
regulamentação, nem sempre apenas adequação de significados. Às vezes, 
há ruptura substancial dos padrões e não tão-só “resignificações” 

31
. 

A “Constituição vem tomando a forma de um repositório geral de esperanças, 

muitas vezes até excessivamente idealizado em suas potencialidades” 32. Assim, as 

relações sociais que antes não ingressavam no sistema jurídico por não estarem por 

ele legitimadas, passam por interessantes alterações, tendo em vista que ao lado do 

sistema jurídico clássico – e como já se disse – um novo paradigma passou a 

atender as demandas emergentes, buscando respostas advindas de um processo 

                   
29

 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 973. 
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hermenêutico aberto e plural, no qual os princípios constitucionais integram os meios 

de orientação daquele processo hermenêutico, e são ferramentas para o 

preenchimento das lacunas e auxiliam na conformação das normas 

infraconstitucionais. 

O princípio desse diálogo pautou-se na idéia de abertura dos horizontes de 
análise, no intuito de evidenciar a possível moldura interior da qual transitam 
alguns institutos jurídicos, que constituem os caminhos de ligação entre o 
Direito Civil e a sociedade, entre alguns institutos fundamentais do Direito 
Privado e as relações sociais 

33
. 

Não podemos esquecer que o “direito é completo, mas não é impenetrável. 

Muitos de seus elementos são, por assim dizer, abertos à vida. O direito, já se disse, 

está submetido a um constante intercâmbio com a vida” 34. 

 Pois o direito deve estar “próximo aos fatos e às circunstâncias, saber conviver 

com a indispensável instabilidade que lhe dê entradas e saídas, dos fatos para o 

Direito e do Direito para os fatos 35. 

Ressaltamos que as barreiras dogmáticas utilizadas para excluir as realidades 

presentes no seio social vêm sendo ultrapassadas para construir um direito que está 

profundamente marcado pelos valores sociais reconhecidos pela Constituição 

gerando transformações na ordem jurídica infraconstitucional. 

O direito civil constitucionalizou-se, afastando-se da concepção 
individualista, tradicional e conservadora – elitista da época das codificações 
do século passado. Agora, qualquer norma jurídica de direito das famílias 
exige a presença de fundamento de validade constitucional. Essa é a nova 
tábua de valores da Constituição Federal 

36
. 
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 O ponto de partida para modificação é reconhecer que o direito encontra 

novos paradigmas todos os dias, e por isso, deve ser repensado de modo que venha 

moldar-se aos valores e comportamentos sociais, oferecendo lugar jurídico às novas 

possibilidades. 

1.2. A determinação dos conteúdos constitucionais e a efetivação dos direitos 
fundamentais a partir das expectativas em torno da função judicial 

Como se demonstrou anteriormente, a união homoafetiva está ligada à questão 

da efetivação de direitos fundamentais, então se faz importante entender à atuação 

do Supremo Tribunal Federal pelo que se faz necessária a fixação dos conteúdos 

jurídicos das garantias constitucionais a partir do caráter aberto de seus dispositivos. 

Em vista do reconhecimento pelo Poder Judiciário das uniões entre pessoas do 

mesmo sexo como sinônimo de família deve-se verificar as repercussões da 

condução do Judiciário ao acolhimento de pretensões deste grupo que foi 

desconsiderado do processo político, mas que obteve a oportunidade de efetivar os 

seus direitos com a leitura dos preceitos constitucionais realizada pela Corte 

Suprema. 

Nos casos em que surgem minorias e dissidências a respeito de algum tema 

polêmico, a conduta para conter a opinião divergente é normalmente discriminatória. 

O caminho democrático para efetivar o direito das minorias deveria ter sido 

enfrentado pelo legislador, pois é ele quem tem essa atribuição constitucional. O 

Poder legislativo por “puro preconceito não aprova leis voltadas a minorias alvo da 
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discriminação. Sequer aprecia projetos que possam desagradar o eleitorado e 

colocar em risco sua reeleição” 37. 

 No entanto, quando o legislador fecha os olhos para os fatos sociais que não 

estão se coadunando com as instituições pré-estabelecidas, a solução é buscar o 

Poder Judiciário, pois nele a “chave para se abrir a porta de um tribunal é uma 

simples petição, ao contrário dos lugares onde são tomadas decisões legislativas ou 

administrativas, aos quais poucos têm acesso” 38. 

No âmbito legislativo, sabe-se que há projetos de lei em tramitação para tutelar 

as uniões homoafetivas, porém a falta de aceitação social repercute no legislador. 

Maria Berenice Dias reforça tal posicionamento afirmando que: 

O legislador, com medo da reprovação de seu eleitorado, prefere não 
aprovar leis que concedam direitos às minorias alvo da discriminação. 
Assim, restam as uniões homossexuais marginalizadas e excluídas do 
sistema jurídico. No entanto, a ausência de lei não significa inexistência de 
direito. Tal omissão não quer dizer que são relações que não merecem a 
tutela jurídica

39
. 

 Prova disto é que atualmente os referidos projetos de lei encontram-se 

parados, dentre os quais podem ser citados o Projeto de Lei n° 122/2006, de autoria 

de Iara Bernardi, que criminaliza a prática de homofobia, bem como o Projeto de 

Emenda à Constituição (PEC) n° 139/95, que visa à proibição de discriminação por 

motivo de orientação sexual. 

Existe um projeto de lei, de autoria da então deputada Marta Suplicy, de n. 
1.151/95, ainda em tramitação no Congresso, que visa a conferir alguns 
direitos aos relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, porém 
denominando-as de parcerias civis e não incluindo no âmbito das relações 
familiares. Este projeto, em que pese a sua importância, não corresponde 
aos anseios sociais. Há ainda inovação no Projeto 6.960/02, de autoria de 
Ricardo Fiúza, que, se aprovado, alterará mais de cem artigos do Código 
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Civil de 2002, e possui a previsão de um art. 1.727-A, com o seguinte teor: 
“As disposições contidas nos artigos anteriores aplicam-se, no que couber, 
às uniões fáticas de pessoas capazes, que vivam em economia comum, de 
forma pública e notória, desde que não contrariem as normas de ordem 
pública e os bons costumes”.  É claro que esta regulação não reconhece 
expressamente as uniões, mas facilita o trabalho do intérprete, em que pese 
ser dispensável do ponto de vista interpretativo, mas não do ponto de vista 
cultural 

40
. 

O Deputado Salvador Zimbaldi Filho se opôs a aprovação do projeto de Lei de 

n° 1.151/95 ao argumento de que a regulamentação das uniões homossexuais não 

estaria de acordo com os princípios éticos do Estado brasileiro: 

A desmoralização que se quer legalizar, o desmantelamento da família, com 
a instituição desta aberração contrária à Natureza, que criou cada espécie 
com dois sexos, afronta os mais comezinhos princípios éticos da sociedade 
brasileira. Ao regulamentar tão estapafúrdia situação, sem mesmo fazer-se 
uma pesquisa, consultando a população sobre a viabilidade desta 
legalização, o legislador está indo abalroar a consciência coletiva de nossos 
cidadãos. Com a criação deste novo estado civil de "emparceirados 
registrados" estar-se á lançando a balbúrdia nos meios jurídicos, além da 
imoralidade atentatória aos nobres princípios da comunidade, e isto tão-
somente para beneficiar uma minoria. A lei assim como o Estado brasileiro 
são laicos, bem o sabemos entretanto não podemos violentar o nosso povo, 
impingindo-lhe algo que repudia 

41
. 

Vale destacar, que o projeto de lei n° 1.151/95 não reconhece a união 

homossexual como entidade familiar, mas sim, como uma sociedade de fato, o que 

nas palavras de Flávio Tartuce e José Fernando Simão tornaria o projeto de lei “em 

muito superado pelo atual estágio da jurisprudência nacional 42”. 

O projeto de lei n° 2.285/2007 de autoria do Deputado Sérgio Barradas 

Carneiro, chamado de Estatuto das Famílias, foi elaborado conforme pareceres do 

Instituto Brasileiro de Direito das Famílias – IBDFAM, o qual pretendia regulamentar 

a união homoafetiva como entidade familiar.  
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No entanto, o projeto de lei recebeu diversas emendas para evitar que fossem 

conferidos direitos aos homossexuais. Faz-se importante observar as considerações 

de Maria Berenice Dias sobre os vetos que ocorreram no projeto: 

Além de parcimonioso o legislador se mostrou muito preconceituoso. A 
Comissão de Seguridade Social e da Família da Câmara Federal, ao 
apresentar 49 emendas ao Projeto de Lei nº 2.285/2007, acabou por 
desfigurar o Estatuto das Famílias. Elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Direito das Famílias - IBDFAM, o Estatuto busca a responsabilidade ética 
das estruturas familiares, de todas elas, independente de sua forma de 
constituição e sua dinâmica de funcionamento, segundo os valores e as 
concepções da atualidade. A principal alteração foi excluir as uniões de 
pessoas do mesmo sexo, vetando, modo expresso, a possibilidade de 
adoção. Tais mudanças confrontam a jurisprudência que vem reconhecendo 
as uniões homoafetivas como entidades familiares e defere a adoção aos 
pares homossexuais. Aliás, os avanços da justiça são muito significativos. A 
reunião das decisões de todas as justiças e tribunais, bem como das 
sentenças dos juízes do primeiro grau, evidencia como a falta de lei não 
impede o Poder Judiciário de cumprir sua missão de fazer justiça. Assim, 
ainda que o legislador, de forma irresponsável, não ouça os reclamos 
sociais, a justiça não desampara quem bate às suas portas 

43
. 

A união homoafetiva conquistou o primeiro passo para o reconhecimento 

normativo com a Lei Federal n° 11.340/2006, sancionada como Lei Maria da Penha. 

Essa lei é inovadora porque reconhece a entidade familiar entre mulheres do mesmo 

sexo.  

É o que dispõe o inciso II do art. 5º, família é “a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa”, sendo confirmado pelo parágrafo único do 

mesmo artigo quando afirma que as “relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual”. 

Não resta dúvida de que essa norma constituiu um marco relevante para o 

reconhecimento das relações homoafetivas como entidades familiares, as quais se 

propõem a comungar seus propósitos e recursos, ao encontro de seus interesses 
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mútuos, para conquistarem fins comuns, análogos ao que ocorre nos 

relacionamentos heterossexuais. 

No entanto, a lei Maria da Penha não foi elaborada para considerar a união 

homoafetiva como entidade familiar no âmbito do Direito de Família, mas sim, para 

criar “mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher”.  

O Judiciário tem direcionado a sua atuação para a concretização de direitos e 

garantias fundamentais. No entanto, não se pode negar a existência do crescente 

exercício do Supremo Tribunal Federal em algumas esferas que seriam 

primordialmente de competência do Legislativo. Observa-se que as decisões 

proferidas no controle concentrado de constitucionalidade vêm modificando o 

significado das normas constitucionais, sem que ocorra modificação no texto da 

norma 44, como no caso das uniões homossexuais. 

Cynara Monteiro Mariano, ao discutir a legitimidade ou quase-legitimidade do 

Poder Judiciário no Brasil, ressalta que “o STF vem desvencilhando-se do papel de 

legislador negativo para assumir a condição de legislador positivo” 45.  

A assunção pelo Poder Judiciário das atribuições do Poder Legislativo ocorre 

em razão da inércia na aprovação de leis necessárias para acompanhar a realidade 

social. “A judicialização da Política ou a politização do Judiciário – politização no 

sentido de assumir incumbências de outro Poder – é decorrência direta da baixa 

produtividade em legislar de nossos congressistas” 46. 
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Sabendo-se que na ausência de lei se atribui ao intérprete, a função de 

concretizar os princípios encartados na Constituição, deve se observar o caminho 

que é aberto para a discricionariedade em relação à definição do sentido e do 

alcance da norma que incidirá na relação jurídica. 

Sendo assim, as decisões judiciais que utilizam os princípios constitucionais 

como norma incidente ao caso concreto potencializam o dever de fundamentação do 

magistrado, em razão da limitação imposta ao intérprete de aplicar a norma erigida 

pelo legislador, a fim de que a sua decisão seja legítima e racional. 

Nessa toada, enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não 
assume, explicitamente, sua co-participação nesse processo constitucional 
de defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder 
Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um 
Estado que somente é "democrático" formalmente, sem que tal predicativo 
resista a uma mínima investigação acerca da universalização dos direitos 
civis

47
. 

É importante frisar que enquanto “o Parlamento se abstém de sua função 

precípua – legislar –, entidades civis, organizações não-governamentais e, 

principalmente, a Administração Pública e o Judiciário tem suprido esse papel” 48. 

Assim, como a sociedade não é estática e está em constante 
transformação, o direito não pode ficar à espera da lei. O direito deve 
acompanhar o momento social. Como sempre, em uma perspectiva 
histórica, o fato social antecipa-se ao jurídico e a jurisprudência antecede a 
lei

49
. 

A inércia do legislador em aprovar projetos de lei que regulamentem a união 

homoafetiva deixou o caminho aberto para que o Poder Judiciário efetivasse direitos 

previstos constitucionalmente, pois uma vez chamados a se pronunciar sobre o 
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assunto, os Ministros do Supremo Tribunal Federal não poderiam se eximir de 

prestar a função jurisdicional, sob pena ofensa ao disposto no art. 126 do CPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A EVOLUÇÃO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA NO 
RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL 

2.1. Breves apontamentos sobre o surgimento da união estável heterossexual 
no ordenamento jurídico brasileiro 

Antes de analisar a construção doutrinária da união estável entre pessoas do 

mesmo sexo é conveniente colacionarmos alguns apontamentos de ordem histórica 

sobre o surgimento da união estável heterossexual no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

O reconhecimento da união estável como entidade familiar na Constituição 

Federal de 1988 possibilitou a inversão de um sistema de valores, pois o direito 

anterior não reconhecia nenhum efeito jurídico aos que viviam fora do regime 

matrimonial, no âmbito do direito sucessório e no direito de família.  

As relações advindas das uniões de fato eram resolvidas apenas no campo do 

direito das obrigações. 

Após a abertura proporcionada pela Carta Política de 1988, a Lei 8.971/1994 

inseriu para o companheiro os seguintes direitos: alimentos, de herança e de 

meação, desde que existisse a convivência de mais de cinco anos ou com prole.  

O segundo diploma, a Lei 9.278/1996 atribuiu o direito real de habitação ao 

companheiro com relação ao imóvel destinado à residência familiar, enquanto não 

constituísse nova união. Essa Lei elencava que poderia ser herdeiro o companheiro 

ou companheira, desde que fosse: solteiro, separado judicialmente, divorciado ou 
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viúvo, ou seja, protegia o concubinato puro que pode ser transformado em 

casamento. 

Com a Lei n° 10.406/2002, que instituiu o novo Código Civil, as normas 

infraconstitucionais foram revogadas, passando a reger a união estável os artigos 

1.723 aos 1.727 do Código Civil, e ainda, o 1.790 em relação ao direito sucessório. 

A partir da norma constitucional de 1988, passou-se a conferir a união estável 

proteção mais próxima possível da que era conferida a família conjugal, apesar de 

não serem iguais, pois o instituto da união estável “está fundado na liberdade que 

têm os concubinos de separar-se independentemente de atuação judiciária” 50. 

De qualquer forma, a união estável, tendo seu reconhecimento como entidade 

familiar passou a receber tratamento similar ao empregado à família conjugal de 

acordo com o preceito constitucional e “se atendeu ao que já era corrente, há muito, 

no organismo social, em que havia outras formas de criação, outros modelos de 

família” 51, dignos de tutela jurídica tal qual aos que fossem casados. 

2.2. A posição da doutrina 

É sabido que a doutrina aparece na Teoria do direito como uma de suas fontes. 

No caso em tela, não há como se deixar de reconhecer o peso que tiveram os 

doutrinadores na formação e no alcance que hoje dão ao tema os Tribunais 

brasileiros. 
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Neste sentido, é de destacar-se que embora ainda exista resistência em alguns 

setores da sociedade ao reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, 

é inegável que se chegou à tutela jurídica que vem sendo oferecida, através dos 

estudos doutrinários, a partir dos quais se constatou a possível aplicação do 

princípio da isonomia, graças na construção do reconhecimento da união 

homossexual afetiva como análoga à união estável. 

Tal não quer dizer que houvesse uma unanimidade na posição doutrinária 

referida. Assim sendo, a tutela jurídica da união homossexual no âmbito do direito de 

família não era aceita por uma boa parte da doutrina ao argumento de que a união 

estável é uma instituição heterossexual, assim como o matrimônio, e por isso, não 

permitiria a união entre pessoas do mesmo sexo, pela questão dos impedimentos 

matrimoniais, como observa Silvio de Salvo Venosa: 

De fato, no atual estágio legislativo e histórico da nação, a chamada 
sociedade homoafetiva não pode ganhar o status de proteção como 
entidade familiar. A constituição de 1988 protege expressamente a entidade 
familiar constituída pela homem e pela mulher. Para que haja 
reconhecimento ao companheirismo, portanto, é necessário que não haja 
impedimento para o casamento. Destarte, enquanto não houver aceitação 
social majoritária das uniões homoafetivas em nosso país, que se traduza 
em uma possibilidade legislativa, as uniões entre pessoas do mesmo sexo 
devem gerar apenas reflexos patrimoniais relativos às sociedades de fato 

52
. 

Compartilhando dessa linha de pensamento Carlos Roberto Gonçalves, 

afirmou que “a união estável só pode decorrer de relacionamento entre pessoas de 

sexo diferente” 53.  

Zeno Veloso também já se posicionou no sentido de que o “legislador 

constituinte seguido pelo legislador ordinário só considera união estável a 

                   
52 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 431-
432. 
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Saraiva, 2010, p. 592. 



 

 

33 

convivência entre casais heterossexuais. As parcerias homoafetivas ou as uniões 

homossexuais estão fora desse ordenamento jurídico positivo” 54. 

A impossibilidade de reconhecimento da união homossexual aparece nos 

argumentos expendidos por Guilherme Calmon Nogueira da Gama, sustentando que 

a união homossexual se opõe à tradição cultural, existindo assim, elemento razoável 

para a resistência da união homossexual no ordenamento jurídico brasileiro: 

[...] A se admitir o companheirismo entre pessoas do mesmo sexo, formar-
se-ia o arcabouço jurídico para a construção de famílias matrimoniais entre 
pessoas do mesmo sexo, em patente violação a um dos fundamentos da 
conjugalidade, qual seja, o controle da sexualidade através da cultura e das 
instituições. Em consonância com a Constituição Federal, podem ser 
referidos dispositivos do Código Civil que impõem a indispensabilidade da 
diversidade de sexos para o reconhecimento de famílias jurídicas fundadas 
na sexualidade. (...) A sexualidade, tal como encarada pelo Direito – não 
diretamente relacionada à procriação, nos dias atuais -, tende a ser aquela 
natural ou normal, impedindo que outros modelos – ainda que presentes, na 
realidade fática – possam ser considerados juridicamente. (...) Não há 
efeitos jurídicos no campo do direito de família que possam ser 
reconhecidos em favor das uniões de pessoas do mesmo sexo, porquanto 
devem ser tratadas como sociedades de fato, principalmente no campo 
patrimonial, sem possibilidade de equiparação ao companheirismo 

55
. 

Outro argumento utilizado para negar que a união homoafetiva é uma entidade 

familiar está embasado na interpretação de que não existe o enquadramento dos 

relacionamentos afetivos entre pessoas do mesmo sexo na proteção prevista no art. 

226 da Carta Constitucional de 1988, ante a falta de previsão expressa, ou seja, 

somente as hipóteses ali tipificadas seriam consideradas como família e poderiam 

receber proteção do Estado. Isso porque diante da interpretação literal da 

Constituição e do Código Civil, há uma exigência de que o casamento e a união 

estável sejam constituídos por pessoas de sexo distinto. 
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Neste sentido, é a posição assumida por Álvaro Villaça Azevedo o qual 

entende que a convivência entre homossexuais não se encontra nas hipóteses 

constitucionais, pois é requisito legal da união estável a dualidade de sexos, 

afirmando que “ficou bem claro esse posicionamento, de só reconhecer, como 

entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, conforme o claríssimo 

enunciado do § 3º do seu art. 226” 56. 

Débora Vanessa Caús Brandão, entendendo que o artigo 226 da Constituição 

Federal não poderia ser interpretado como cláusula geral de inclusão, observa que: 

Parece-nos existir um movimento orquestrado pela mídia tentando 
demonstrar pacífica aceitação social das relações entre pessoas do mesmo 
sexo e sua existência ostensiva na sociedade sem qualquer espécie de 
resistência, a ponto de a massa começar a acreditar no conteúdo veiculado 
pelos meios de comunicação. [...] Não estamos convencidos de que este 
movimento é legitimamente nascido na sociedade ou se é fruto de ideologia 
de poucos levando a grande massa. Não que os direitos oriundos das 
relações entre pessoas do mesmo sexo não devam ser reconhecidos. Ao 
contrário: devem sim. Mas daí a sustentar que o conteúdo do § 3º do artigo 
226 da Constituição Federal permite inúmeras hipóteses de entidades 
familiares ao se tratar de cláusula geral de inclusão parece-nos um certo 
exagero. Não foi isso que o constituinte legislou. Trata-se de uma 
interpretação mais que extensiva 

57
. 

Sobre o tema, fundamental, apresentar as considerações de Miguel Reale 

justificando a ausência da inclusão das parcerias homossexuais no Projeto do 

Código Civil de 2002: 

Essa matéria não é de Direito Civil, mas sim de Direito Constitucional, 
porque a Constituição criou a união estável entre um homem e uma mulher. 
De maneira que, para cunhar-se aquilo que estão querendo, a união estável 
dos homossexuais, em primeiro lugar é preciso mudar a Constituição. [...] 
Não era essa a nossa tarefa e muito menos a do Senado

58
. 
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Em que pese a autoridade dos autores supracitados, discorda-se por três 

motivos: o primeiro, por entender que os impedimentos matrimoniais são aqueles 

previamente fixados em lei, o que não se observa a inclusão do mencionado 

obstáculo no inteiro teor do artigo 1.521 do Código Civil Brasileiro, em segundo 

lugar, a exigência de que a situação jurídica seja aceita pela sociedade, não é 

matéria jurídica, mas sim, sociológica, ou de moral social, o que significa uma 

valoração por parte do estudioso e com a qual a ciência não compartilha e em 

terceiro, por compreender que no art. 226 da Constituição Federal, a exemplo da 

análise de Paulo Lobo, há simplesmente um rol exemplificativo das entidades 

familiares, não havendo proibição da formação de outras formas de família que não 

constam no artigo citado, regra de inclusão como será tratado mais adiante. 

Interessante observar a evolução doutrinária no enfrentamento da entidade 

familiar entre pessoas do mesmo sexo. 

Passou-se a reconhecer a união estável homoafetiva com base nos princípios 

constitucionais. Em especial, com fundamento no princípio constitucional da 

igualdade, podendo, desta forma, equiparar-se a união estável, estes são os 

argumentos de Fabiana Marion Spengler: 

[...] pode-se afirmar que a união homoafetiva hoje possui caráter de 
entidade familiar, não obstante a polêmica gerada pelo assunto. A bem da 
verdade, mesmo que a Constituição Federal brasileira tenha reconhecido e 
limitado,em seu texto legal, a existência da união entre o homem e a 
mulher, a união entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser equiparada 
àquela devido a suas características que dizem respeito justamente à 
afetividade, ao companheirismo, ao esforço comum para adquirir bens, e 
muitas vezes, à criação de filhos

59
. 

Argumentava-se, também, que o direito constitucional à formação familiar não 

poderia ser concebida discriminatoriamente e que a lei não deveria ser interpretada 
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como fonte de privilégios ou preconceitos em razão do conteúdo do princípio da 

isonomia. Neste sentido são as considerações de José Carlos Teixeira Giorgis: 

O alcance do princípio da igualdade não se restringe a nivelar os cidadãos 
diante da norma legal posta, mas que a própria lei não pode ser editada em 
desconformidade com a isonomia. Ou seja, a lei não deve ser fonte de 
privilégios ou perseguições, mas o instrumento regulador da vida social que 
necessita tratar eqüitativamente a todos, sendo este o conteúdo político 
ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos 
constitucionais em geral. Em suma, dúvida não padece que, ao se cumprir 
uma lei, todos os abrangidos por ela hão de receber tratamento parificado, 
sendo certo, ainda, que ao próprio ditame legal é interdito deferir disciplinas 
diversas para situações equivalentes

60
. 

Desdobravam-se fundamentos pela aplicação direta e imediata do disposto no 

artigo 226 caput, da Constituição Federal, como “numerus apertus”, ou seja, a 

configuração da família não se exaure nas disposições explicitadas, nem está 

vinculada a modelos teórico-temporais, mas sim, decorre da afetividade e da 

realização da personalidade de seus componentes.  

Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art. 226 da 
Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo de serem os 
mais comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa. As demais 
entidades familiares são tipos implícitos incluídos no âmbito de abrangência 
do conceito amplo e indeterminado de família indicado no caput. Como todo 
conceito indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiência 
da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e 
adaptabilidade

61
. 

Paulo Lôbo, ao discutir sobre a inexistência de tipificação das entidades 

familiares na Constituição Federal, argumenta que o “objeto da norma não é a 

família, como valor autônomo, em detrimento das pessoas humanas que a 

integram”62.  
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Neste mesmo sentido, Gustavo Tepedino evidencia que a família deixa “de ter 

o valor intrínseco, como instituição capaz de ter tutela jurídica pelo simples fato de 

existir, passando a ser valorada de maneira instrumental” 63. 

A mesma posição de que o art. 226 é cláusula geral de inclusão se vislumbra 

nas palavras de Maria Berenice Dias quando expõe que o rol constante no artigo 

“não esgota as formas de convívio merecedores de tutela”, concluindo que não é 

“admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, 

estabilidade e ostensividade” 64. 

E ainda, defendeu-se o reconhecimento como entidade familiar pela aplicação 

dos princípios fundamentais da Constituição (dignidade da pessoa humana, da 

liberdade, da igualdade etc.) como norteadores e balizadores do sistema jurídico.  

Nesse sentido é a lição de Fabiana Marion Spengler: 

O pressuposto primordial para a confirmação dos direitos dos casais 
homoeróticos está incluído no texto constitucional brasileiro, que aponta, 
como valor embasador do Estado Democrático de Direito, o princípio da 
dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade sem distinção de 
qualquer natureza, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada

65
. 

Direcionando-se o direito à orientação sexual como direito personalíssimo, por 

ser atributo inerente à pessoa, Maria Berenice Dias ressalta que: 

O direito à homoafetividade, além de estar amparado pelo princípio 
fundamental da isonomia, cujo corolário é a proibição de discriminações 
injustas, também se alberga sob o teto da liberdade de expressão. Como 
garantia do exercício da liberdade individual, cabe ser incluída entre os 
direitos de personalidade, precipuamente no que diz com a identidade 
pessoal e a integridade física e psíquica. Acresce ainda lembrar que a 
segurança da inviolabilidade da intimidade e da vida privada é a base 
jurídica para a construção do direito à orientação sexual, como direito 
personalíssimo, atributo inerente e inegável da pessoa humana.  Qualquer 
discriminação baseada na orientação sexual do indivíduo configura claro 
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desrespeito à dignidade humana, a infringir o princípio maior imposto pela 
Constituição Federal 

66
. 

Sobre o recente reconhecimento de uniões homossexuais como entidade 

familiar no Brasil, Débora Vanessa Caús Brandão, analisando o percurso 

interpretativo dispensado a essas uniões, asseverou que os pedidos de 

reconhecimento “até a década de 1990 foram indeferidos. As ações eram julgadas 

extintas por impossibilidade jurídica do pedido” 67.  

Pode-se registrar, assim, um novo estágio no percurso das uniões 

homossexuais a partir da Constitucionalização do Direito de Família, em que se 

revela uma nova forma de interpretar essa relação jurídica.  

A relação homossexual que antes era um fato inexistente para o direito passou 

a receber tratamento no âmbito do direito familiar em razão das técnicas e critérios 

interpretativos vinculados à tábua de valores previstos constitucionalmente. 

Dada a ligação entre a sociedade e o fenômeno jurídico, não obstante a 
preocupação a partir dos conceitos, faz-se mister que o operador do Direito 
esteja atento à realidade circundante; é necessário ter em mente o contexto 
social e histórico, reconhecendo-se, então, o conjunto de normas, preceitos, 
princípios e valores desta sociedade e deste momento histórico

68
. 

Nesta direção, ratifica-se a mudança de posicionamento da doutrina brasileira, 

em especial, com a aplicação direta dos princípios constitucionais como meio de 

solucionar as demandas sociais. 

Reputando-se o direito como um sistema aberto, surge a conclusão de que 
nele não se encontram padrões de verificação do comportamento. Isso 
significa que determinados fatos se impõem perante o direito. No Direito 
Civil da Família, o exemplo mais contundente é o concubinato que, de início, 
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se impôs a jurisprudência mediante uma feição contratual, para finalmente 
se concretizar como entidade familiar

69
. 

A modificação no papel da Constituição Federal representa uma profunda 

alteração da própria dogmática. “Os desafios presentes destacam a força construtiva 

dos fatos, daí o papel acentuado de uma jurisprudência criadora” 70.  

Os novos fatos sociais passaram a exigir dos operadores do direito uma 

preocupação em tutelar as relações jurídicas privadas, tendo em mira os princípios 

constitucionais, como normas jurídicas aptas a incidir nas situações ainda não 

regulamentadas.  

Assim, não é desarrazoado, firme nos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e da igualdade, considerada a visão unitária e 
coerente da Constituição, com o uso da analogia e suporte nos princípios 
gerais do direito, ter-se a união homoerótica como forma de união estável, 
desde que se divisem, na relação, os pressupostos da notoriedade, da 
publicidade, da coabitação, da fidelidade, de sinais explícitos de uma 
verdadeira comunhão de afetos

71
. 

2.3. A posição da jurisprudência: mudança na tutela da União Homoafetiva. Da 
sociedade de fato ao reconhecimento como entidade familiar 

Analisada acima a posição da doutrina, é chegada a hora de examinar a 

Jurisprudência a respeito da matéria, lembrando que foram os pronunciamentos dos 

Tribunais que abriram campo aderindo à posição de reconhecer um caráter jurígeno, 

ao fato social, ou seja, o reconhecimento de uma realidade que existe apesar de 

manifestações em sentido contrário. 
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Apesar das inovações trazidas pela Constituição de 1988, sustentou-se, por 

muito tempo, que não havia o reconhecimento como entidade familiar da união 

homoafetiva no texto constitucional, ante a falta de previsão legal.  

Assim, alguns Juízos e Tribunais costumavam atribuir apenas direitos 

obrigacionais a esses relacionamentos afetivos, os quais eram tratados como 

sociedades de fato.  

Para tanto, utilizava-se como fundamento a antiga súmula 380, do Supremo 

Tribunal Federal: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre concubinos, 

é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo 

esforço comum”. 

O Superior Tribunal de Justiça seguiu esse posicionamento, em julgamento 

ocorrido em 10 de fevereiro de 1998, ficando a ementa assim registrada: 

SOCIEDADE DE FATO. Homossexuais. Partilha de bem comum.  
O parceiro tem o direito de receber a metade do patrimônio adquirido pelo 
esforço em comum, reconhecida a existência da sociedade de fato com os 
requisitos previstos no artigo 1363 do CCivil. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Assistência ao doente com AIDS.  
Improcedência da pretensão de receber do pai do parceiro que morreu com 
AIDS a indenização por dano moral de ter suportado sozinho os encargos 
que resultaram da doença. Dano que resultou da opção de vida assumida 
pelo autor e não da omissão do parente, faltando o nexo de causalidade. 
Art. 159 do CCivil. 
Ação possessória julgada improcedente. Demais questões prejudicadas. 
Recurso conhecido em parte e provido

72
. 

 

Em 07 de dezembro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça, manteve o 

mesmo entendimento, no Resp n° 648763- RS, nos seguintes termos: 

RECURSO ESPECIAL. RELACIONAMENTO MANTIDO ENTRE 
HOMOSSEXUAIS. SOCIEDADE DE FATO. DISSOLUÇÃO DA 
SOCIEDADE. PARTILHA DE BENS. PROVA. ESFORÇO COMUM. 
Entende a jurisprudência desta Corte que a união entre pessoas do mesmo 
sexo configura sociedade de fato, cuja partilha de bens exige a prova do 
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esforço comum na aquisição do patrimônio amealhado. Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido 

73
. 

 

Com o passar do tempo essa orientação foi se firmando e predominava no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois em 16 de dezembro de 2010, foi 

reconhecida, por unanimidade, a União Homoafetiva como sociedade de fato: 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO HOMOAFETIVA. SOCIEDADE DE 
FATO. PARTILHA. PATRIMÔNIO AMEALHADO POR ESFORÇO COMUM. 
PROVA.  
1. Esta Corte Superior, sob a ótica do direito das obrigações (art. 1.363 do 
CC/1916) e da evolução jurisprudencial consolidada na Súmula n.º 
380/STF, firmou entendimento, por ocasião do julgamento do REsp n.º 
148.897/MG, no sentido da possibilidade de ser reconhecida sociedade de 
fato entre pessoas do mesmo sexo, exigindo, para tanto, a demonstração do 
esforço comum para aquisição do patrimônio a ser partilhado. 2. A 
repartição dos bens, sob tal premissa, deve acontecer na proporção da 
contribuição pessoal, direta e efetiva de cada um dos integrantes da dita 
sociedade. 3. "A aplicação dos efeitos patrimoniais advindos do 
reconhecimento de união estável a situação jurídica dessemelhante, viola 
texto expresso de lei, máxime quando os pedidos formulados limitaram-se 
ao reconhecimento e dissolução de sociedade de fato" (REsp n.º 
773.136/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 13/11/2006). 4. Recurso 
especial provido

74
. 

 

Ao tratar a união homoafetiva como sociedades de fato, o Judiciário, tutelava 

apenas os direitos patrimoniais que foram conquistados pelo esforço, durante a vida 

em comum.   

Evidentemente que as pessoas do mesmo sexo que decidem se unir não tem a 

intenção de se associar para auferir lucros, o intitulado “affectio societatis”, o qual 

constitui elemento caracterizador da sociedade de fato. As uniões homossexuais são 

“mais do que um simples contrato dentre duas pessoas para lograr fins comuns, uma 
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vez que tais relacionamentos vêm compostos de uma grande carga de afeto e 

respeito mútuos, contradizendo o aspecto mercantilista” 75. 

Ao adotar a Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, com a separação dos 

companheiros, a solução oferecida seria a de dividir o patrimônio adquirido durante a 

vida em comum. Desta maneira, admitia-se apenas que os efeitos da união estariam 

restritos ao âmbito de aplicação do direito obrigacional. 

Esse entendimento implicava em excluir a matéria do direito de família, o que 

causava o afastamento de direitos sucessórios. 

 Assim, se o fim do relacionamento adviesse do falecimento de um dos 

companheiros, o sobrevivente só teria direito à metade do patrimônio conquistado 

pelo esforço em comum, o qual deveria ser provado.  

A sucessão legítima seria deferida aos herdeiros necessários e, na sua falta, 

aos colaterais, ou seja, o companheiro sobrevivente estava privado do direito à 

herança. 

Prova disso é a divisão de aquestos determinada pelo Tribunal de Justiça 
Estado do Rio de Janeiro, na hipótese de rumorosa dissolução de relação 
homossexual. Claro está que o magistrado, em primeiro grau, ao atribuir 
50% dos bens do falecido ao seu companheiro e colaborador, percentual 
reduzido a 25% em instância recursal, não admitiu a existência de união 
estável entre pessoas do mesmo sexo. Pelo contrário, negando-se o 
concubinato pela ausência do primeiro dos pressupostos para sua 
configuração, que é a diversidade de sexos, admitiu-se nada obstante a 
partilha com fulcro no direito das obrigações: prova definitiva da separação 
conceitual, assimilada há muito pela jurisprudência, entre a união estável, 
capaz de produzir efeitos legais decorrentes de considerações próprias do 
direito de família – os pressupostos de concubinato puro -, e a sociedade de 
fato, capaz de produzir efeitos patrimoniais, com base em argumentos do 
direito obrigacional 

76
. 
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Ao proceder à interpretação da regra que seria aplicada as uniões entre 

homossexuais, havia uma tendência em não se utilizar os preceitos constitucionais 

como norma hábil a solucionar a questão, pois não “se reconheceria legislação 

aplicável, mesmo na presença de cláusulas gerais que, versando sobre a espécie, 

seriam consideradas como mero programa de ação legislativa, endereçadas ao 

legislador futuro” 77.  

É claro que a absorção da união estável homossexual foi uma construção que 

passou por uma verdadeira luta, assim como, aqueles que viviam em concubinato 

antes da Carta Política de 1988, sendo um processo histórico que teve início com a 

doutrina e a jurisprudência, as quais buscaram a inclusão social a partir da aplicação 

dos princípios constitucionais. 

É importante frisar que a aplicação das normas de direito obrigacional à união 

homoafetiva esteve longe de dar efetividade aos princípios constitucionais mais 

elementares do nosso ordenamento jurídico constitucional.  

Entretanto, antes mesmo da decisão do STF (ADI 4277 e ADPF 132), boa 

parte do Poder Judiciário já vinha reconhecendo que deixar de dispensar proteção 

jurídica pela orientação sexual, além de gerar injustiças, também é uma forma de 

legitimar a discriminação, pois a “função judicial é assegurar direitos, e não proibi-

los, pelo fato de que determinada conduta ou postura não se enquadra no que 

denominamos de normal” 78. 

Assim, o que se delineia, hoje, o que é uma base familiar é a convivência 
afetiva das pessoas, que deve gerar direitos na órbita do direito das 
Famílias, para além deste ou daquele posicionamento ideológico, 
sociocultural específico ou religioso. É a perspectiva da vida em comum, 
aliada à convivência respeitosa e afetivamente estável, que diferencia à 
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família dos demais agrupamentos humanos. Assim, formados por seres 
humanos que se amam, para além de qualquer restrição discriminatória, 
determinado grupo familiar já está sob a chancela protetora da nova ordem 
constitucional, a partir da sistemática do referido art. 226, em sintonia com a 
base principiológica da Constituição Federal, que tem na dignidade da 
pessoa humana seu eixo principal de sustentação 

79
. 

A evolução do tratamento conferido pela jurisprudência às uniões entre 

parceiros do mesmo sexo ocorreu dentro de uma mudança de paradigma, sendo 

esta modificação protagonizada pela busca de uma interpretação concretizadora dos 

princípios constitucionais.  

A mudança começou pela justiça gaúcha, ao definir, em 1999, a 
competência dos juizados especializados da família para apreciar as uniões 
homoafetivas. Esse, com certeza, foi o primeiro grande marco que ensejou 
a mudança de orientação jurisprudência. Também é do Rio Grande do Sul a 
decisão que, em 2001, pela vez primeira, reconheceu a união entre pessoas 
do mesmo sexo como entidade familiar, tendo sido deferido o direito de 
herança ao parceiro. Tal modificação provocou o envio de todas as 
demandas que tramitavam nas varas cíveis para a jurisdição de família

80
. 

Essa modificação na hermenêutica também se verifica no julgamento da Ação 

Civil Pública, na qual se pleiteava a extensão de vantagens concedidas por lei a 

determinado seguimento da sociedade, excluindo-se as uniões entre pessoas do 

mesmo sexo que se encontravam na mesma condição, a qual utilizou como 

fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Esta decisão ocorreu no âmbito previdenciário, quando o INSS, depois da Ação 

Civil Pública n.º 2000.71.00.009347-0, passou a permitir a concessão de pensão por 

morte ou auxílio-reclusão ao companheiro ou companheira homossexual, editando a 

Instrução Normativa n°25, de 07 de junho de 2000, a qual estabelece que os 

“procedimentos a serem adotados para a concessão de benefícios previdenciários 

ao companheiro ou companheira homossexual”.  
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Fica claro, então, o reconhecimento dessa relação afetiva para a seguridade 

social. Eis a ementa do acórdão que acolheu o pedido: 

CABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA 
NACIONAL DA DECISÃO. HOMOSSEXUAIS. INSCRIÇÃO DE 
COMPANHEIROS COMO DEPENDENTES NO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
[...] 5. O princípio da dignidade humana veicula parâmetros essenciais que 
devem ser necessariamente observados por todos os órgãos estatais em 
suas respectivas esferas de atuação, atuando como elemento estrutural dos 
próprios direitos fundamentais assegurados na Constituição. 6. A exclusão 
dos benefícios previdenciários, em razão da orientação sexual, além de 
discriminatória, retira da proteção estatal pessoas que, por imperativo 
constitucional, deveriam encontrar-se por ela abrangidas. 7. Ventilar-se a 
possibilidade de desrespeito ou prejuízo a alguém, em função de sua 
orientação sexual, seria dispensar tratamento indigno ao ser humano. Não 
se pode, simplesmente, ignorar a condição pessoal do indivíduo, 
legitimamente constitutiva de sua identidade pessoal (na qual, sem sombra 
de dúvida, se inclui a orientação sexual), como se tal aspecto não tivesse 
relação com a dignidade humana. 8. As noções de casamento e amor vêm 
mudando ao longo da história ocidental, assumindo contornos e formas de 
manifestação e institucionalização plurívocos e multifacetados, que num 
movimento de transformação permanente colocam homens e mulheres em 
face de distintas possibilidades de materialização das trocas afetivas e 
sexuais. 9. A aceitação das uniões homossexuais é um fenômeno mundial - 
em alguns países de forma mais implícita - com o alargamento da 
compreensão do conceito de família dentro das regras já existentes; em 
outros de maneira explícita, com a modificação do ordenamento jurídico 
feita de modo a abarcar legalmente a união afetiva entre pessoas do 
mesmo sexo. 10. O Poder Judiciário não pode se fechar às transformações 
sociais, que, pela sua própria dinâmica, muitas vezes se antecipam às 
modificações legislativas. 11. Uma vez reconhecida, numa interpretação 
dos princípios norteadores da constituição pátria, a união entre 
homossexuais como possível de ser abarcada dentro do conceito de 
entidade familiar e afastados quaisquer impedimentos de natureza 
atuarial, deve a relação da Previdência para com os casais de mesmo 
sexo dar-se nos mesmos moldes das uniões estáveis entre 
heterossexuais, devendo ser exigido dos primeiros o mesmo que se 
exige dos segundos para fins de comprovação do vínculo afetivo e 
dependência econômica presumida entre os casais (art. 16, I, da Lei n.º 
8.213/91), quando do processamento dos pedidos de pensão por morte 
e auxílio reclusão

 81
. (grifei) 

 

O Ministério Público Federal também moveu a Ação Civil Pública 

n°2003.61.00.026530-7 em face da Superintendência de Seguros Privado que por 

força da decisão judicial emitiu a Circular n° 257/2006, estabelecendo que o 

“companheiro ou companheira homossexual fica equiparado ao companheiro ou 
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companheira heterossexual na condição de dependente preferencial da mesma 

classe, com direito à percepção da indenização referente ao seguro DPVAT”. 

Na decisão que acolheu o pedido, ficou registrado que: 

 
[...] O artigo 4º da Lei 8.841/92, alterando dispositivos da Lei 6.194/74, 
regulou o pagamento de indenização no caso de morte na constância do 
casamento ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro, nos mesmos 
moldes admitidos pela lei previdenciária. O dispositivo não trata dos casos 
de união de pessoas de mesmo sexo, razão pela qual a ré recusa-se a 
regulamentar a questão. O artigo 5º da Constituição vigente assegura 
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
Essa é a diretriz que deve se lastrear o intérprete da lei, dada a 
hierarquia do dispositivo invocado. Se todos são iguais perante a lei, 
nenhuma sorte de discriminação pode ser tolerada pelo ordenamento 
jurídico.Considerado o direito, sob a ótica instrumental, como arsenal 
de normas para permitir a convivência social, tem este por função 
regulamentar as situações fáticas existentes e não o contrário. O direito 
se adequa ao meio social e a ele serve e não o inverso. Verificada e 
admitida socialmente a existência de uniões entre indivíduos do mesmo 
sexo, marcadas pela estabilidade, afetividade e outras características 
presentes em uniões heterossexuais, não há justificativa para afastá-las do 
reconhecimento jurídico com todas as implicações que disso decorre, pois 
tal postura seria, de certo, discriminatória. O preconceito com relação à 
orientação sexual do indivíduo não tem amparo na ordem legal e atenta 
contra o primado da igualdade e da dignidade das uniões 
homoafetivas.Assim, a omissão legal em tratar explicitamente certa situação 
não vale, por si só, como justificativa para o seu não reconhecimento e 
atribuição de efeitos jurídicos.No julgamento do AG 59429 (DJU 26/07/2000, 
pg. 679, o TRF da 4ª Região) entendeu que a aplicação da lei pode ser 
ampliada por integração.A atribuição de conseqüências jurídicas às uniões 
homossexuais nada mais é do que implementar o princípio de igualdade e 
vedação da discriminação.A matéria não é nova em nosso ordenamento e 
tem sido reconhecida pela jurisprudência

 82
. (grifei) 

 

Deve-se ressaltar a importância do voto do ministro Celso de Mello na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 3.300/2004 proposta pela Associação da Parada 

do Orgulho dos Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo e pela 

Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, pugnando pela 

inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.278/96, que, ao regular o § 3º do art. 226 
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da Constituição, reconheceu, unicamente, como entidade familiar, "a união estável 

entre o homem e a mulher”.  

O ministro Celso de Mello, apesar de extinguir o processo em razão da 

revogação da norma objeto da suscitada inconstitucionalidade, apresentou 

argumentos de grande relevância para a temática: 

[...] Não obstante as razões de ordem estritamente formal, que tornam 
insuscetível de conhecimento a presente ação direta, mas considerando a 
extrema importância jurídico-social da matéria - cuja apreciação talvez 
pudesse viabilizar-se em sede de argüição de descumprimento de preceito 
fundamental -, cumpre registrar, quanto à tese sustentada pelas entidades 
autoras, que o magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa 
hermenêutica construtiva, utilizando-se da analogia e invocando 
princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da 
intimidade, da não-discriminação e da busca da felicidade), tem 
revelado admirável percepção do alto significado de que se revestem tanto 
o reconhecimento do direito personalíssimo à orientação sexual, de um 
lado, quanto a proclamação da legitimidade ético-jurídica da união 
homoafetiva como entidade familiar, de outro, em ordem a permitir que se 
extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes conseqüências 
no plano do Direito e na esfera das relações sociais. Essa visão do tema, 
que tem a virtude de superar, neste início de terceiro milênio, 
incompreensíveis resistências sociais e institucionais fundadas em fórmulas 
preconceituosas inadmissíveis, vem sendo externada, como anteriormente 
enfatizado, por eminentes autores, cuja análise de tão significativas 
questões tem colocado em evidência, com absoluta correção, a 
necessidade de se atribuir verdadeiro estatuto de cidadania às uniões 
estáveis homoafetivas

83
. (grifei) 

O Tribunal Superior Eleitoral julgando o REspe n° 24.564/PA, referente ao 

registro da candidatura ao cargo de prefeito o qual foi indeferido sob o fundamento 

de que a candidata mantinha união estável com a atual prefeita reeleita, entendeu 

que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo gera a inelegibilidade prevista 

no art. 14, § 7º, da CF.  
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Em razão da semelhança das demais entidades familiares, o Tribunal Superior 

Eleitoral entendeu que na relação homossexual há um forte laço afetivo, tendo esse 

relacionamento existência nos moldes de uma união estável. 

Sendo assim, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em seu voto, decidiu pela 

inelegibilidade da candidata, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, concluindo, com os demais Ministros, no 

sentido da incidência da norma inserta no art. 14, parágrafo 7°, da Constituição 

Federal, deixando registrado que é “um dado da vida real a existência de relações 

homossexuais em que, assim como na união estável, no casamento ou no 

concubinato, presume-se que haja fortes laços afetivos” 84. 

Vale destacar, o excerto de caso emblemático, o qual aplica os direitos 

fundamentais na tutela da união homossexual, levando em consideração que em 

uma sociedade cujo sistema jurídico é fundado sob o prisma da dignidade da pessoa 

humana, não pode continuar a se subjugar grupos minoritários, dando força a 

preconceitos e fomentando a exclusão social, pois a ausência de tutela jurídica 

cerceia os limites da liberdade do indivíduo, atingindo a esfera de sua dignidade: 

[...] As relações de índole emotiva, sentimental e afetiva entre pessoas do 
mesmo sexo gera conseqüências que devem ser tuteladas por uma ordem 
jurídica que se diz democrática e pluralista. De nada adianta a proteção 
genérica e ampla da lei se sua aplicação ficar presa às amarras da 
intolerância e do preconceito. Há quem sustente a inaplicabilidade da lei da 
união estável às relações homossexuais em face da necessidade de que os 
sujeitos das uniões estáveis terem diversidade de sexo. Também, o texto 
constitucional do § 3º, do artigo 226, faria restrição aos sujeitos: homem e 
mulher. Mas o próprio texto constitucional põe como princípio norteador e 
balizador do sistema o respeito à dignidade humana. Para além do texto da 
legal, importa o princípio que ilumina o texto. Por isso é preciso dizer alto e 
bom som: a pessoa homossexual é pessoa. E como tal merece a proteção 
que a ordem jurídica confere aos as pessoas heterossexuais em situações 
análogas. Vale a pena ressaltar que as decisões que têm entendido pela 
aplicação das regras da união estável às relações homossexuais, utilizam o 
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primado da dignidade da pessoa humana e do direito de cada um exercer 
com plenitude aquilo que é próprio de sua condição. Com isso, cumprem, à 
risca, o comando constitucional da não discriminação por sexo, impedindo a 
segregação da pessoa homossexual. Com isso, está-se, ao mesmo tempo 
cumprindo um dever jurídico (não discriminar) e ético ( ser tolerantes com a 
diferença do próximo). Só existem, assim, dois caminhos: ou se reconhece 
o direito às relações homossexuais e lhes imprime proteção ou se segrega, 
se marginaliza. A primeira hipótese coaduna-se com a tolerância que deve 
permear as relações sociais. A segunda, traz o preconceito, o sectarismo, o 
apartheid pela opção sexual. Implica em reconhecer como menor uma 
relação entre duas pessoas de mesmo sexo, sob o paradigma das relações 
heterossexuais. Ainda que corrente seja a heterossexualidade, o paradigma 
é outro: é o do gênero humano

85
.  

Nessa hipótese supracitada, o magistrado utilizou à aplicação direta dos 

princípios constitucionais, colhendo do texto constitucional a norma que para dirimir 

a controvérsia.  

Oportuno, ainda, ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de ação em que se discute a possibilidade de inclusão de parceiro 

(União Homoafetiva) como dependente em plano de saúde privado:  

PROCESSO CIVIL E CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA – 
SÚMULA 282/STF - UNIÃO HOMOAFETIVA - INSCRIÇÃO DE PARCEIRO 
EM PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POSSIBILIDADE - 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. 
- Se o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação 
do acórdão, não se conhece do recurso especial, à míngua de 
prequestionamento. 
- A relação homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união estável, 
permite a inclusão do companheiro dependente em plano de assistência 
médica. 
- O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou condição 
sexual não diminui direitos e, muito menos, a dignidade da pessoa humana. 
- Para configuração da divergência jurisprudencial é necessário confronto 
analítico, para evidenciar semelhança e simetria entre os arestos 
confrontados. Simples transcrição de ementas não basta 

86
. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, já havia se pronunciado 

no sentido da aplicabilidade dos princípios constitucionais na tutela dos direitos a 
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serem dispensados às uniões homoafetivas, conforme se observa do seguinte 

trecho do Voto do Desembargador Rui Portanova: 

[...] A Constituição Federal, no artigo 3º, IV, reza como um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. Nesse passo, a discriminação por 
orientação sexual é uma forma de tratar sem igualdade. Tratar 
desigualmente, com preconceito. 
Outro princípio que deve ser invocado para preencher a lacuna jurídica é o 
previsto no artigo 1º, inciso III da Carta Política, o da dignidade da pessoa 
humana, o qual é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 
O princípio jurídico da proteção da dignidade da pessoa humana tem como 
núcleo essencial a idéia de que a pessoa humana é um fim em si mesma, 
não podendo ser instrumentalizada ou descartada em função de 
características que lhe conferem individualidade e imprimem sua dinâmica 
pessoa 

87
. 

 

A Procuradoria - Geral da República propôs ação de descumprimento de 

preceito fundamental de n°178/2009, requerendo a distribuição por dependência à 

ação de descumprimento de preceito fundamental de n°132/2008, pugnando pelo 

reconhecimento, no Brasil, das relações homoafetivas como entidade familiar e a 

extensão dos direitos que regem a união estável heterossexual aos companheiros 

homossexuais que preenchessem os mesmos requisitos insculpidos na regra do 

artigo 1.723 do Código Civil. 

No entanto, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, determinou monocraticamente 

que a “inexistência aparente de objeto específico e delimitado torna necessária, 

neste momento preliminar, a emenda da petição inicial para que sejam esclarecidos 

quais os atos do poder público que violariam os preceitos fundamentais” 88. 
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Na emenda à petição inicial, a Procuradoria-Geral da República requereu, em 

pedido subsidiário, o conhecimento da ação de descumprimento de preceito 

fundamental como ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de interpretação 

do art. 1.723 do Código Civil conforme a Constituição.   

Sendo conhecida a ação de descumprimento de preceito fundamental como 

ação direta de inconstitucionalidade e, posteriormente, sendo distribuída por 

dependência à ação de descumprimento de preceito fundamental n°132/2008, houve 

o julgamento conjunto das duas ações, sendo ambas tratadas como ações diretas 

de inconstitucionalidade pela convergência de objetos, e também, pelo fato de 

conter na ação de descumprimento de preceito fundamental n°132/2008, o pedido 

subsidiário de recebimento como ação direta de inconstitucionalidade. 

O Supremo Tribunal Federal julgou no dia 05 de maio de 2011 as duas ações: 

a ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4277/DF) e a ação de descumprimento 

de preceito fundamental (ADPF 132/RJ), nas quais houve o reconhecimento da 

união estável homossexual como entidade familiar de pleno direito, com eficácia 

erga omnes e efeito vinculante89.  

E conforme o preceituado no artigo 2590 da Lei 9868/1999, o Supremo Tribunal 

Federal comunicou aos Tribunais e aos órgãos da Administração Pública Federal a 
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decisão do julgamento da ADI 4277/DF e da ADPF 132/RJ, suprindo em relação a 

esses órgãos a publicação do acórdão preceituada no artigo 2891 da referida Lei. 

Eis o teor da mensagem n° 2389, encaminhada em 16/05/2011 para todos os 

Tribunais do País: 

 “Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal na sessão 
plenária realizada em 5 de maio de 2011, por unanimidade, conheceu da 
argüição constitucional de preceito fundamental 132 como ação direta de 
inconstitucionalidade. Também por votação unânime, julgou procedente a 
ação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 do 
Código Civil, interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como „entidade familiar‟, 
entendida esta como sinônimo perfeito de „família‟. Reconhecimento que é 
de ser feito segundo as mesmas regras e mesmas conseqüências da 
união estável heteroafetiva

92
”. 

No dia 14 de outubro de 2011 houve a publicação da ementa da decisão, 

devendo-se observar o seguinte excerto: 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM 
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA 
“INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO 
HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES.  Ante a 
possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório 
do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se 
necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à (sic) 
Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado 
que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito 
segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união 
estável heteroafetiva

93
. 
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Verifica-se que mesmo antes do julgamento paradigmático da tão falada ação 

direta de inconstitucionalidade n° 4277/2009 e da ação de descumprimento de 

preceito fundamental n° 132/2008, já se percebia uma modificação clara do 

posicionamento jurisprudencial, deixando de equiparar a união entre pessoas do 

mesmo sexo à sociedade de fato e passando a dar o reconhecimento de entidade 

familiar.  

Pois bem, a consequência da admissão da união estável homoafetiva é 
deslocar a questão do direito obrigacional para o Direito de Família com 
todos os seus efeitos. Neste contexto, para essa visão, à união estável 
homoafetiva aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, salvo 
contrato escrito entre companheiros (art. 1725 do CC). Em caso de 
falecimento, independente da existência de testamento, o companheiro 
herda os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável 
(art.1790 CC). Outra questão que se resolve se for reconhecida como união 
estável, é que o casal poderá adotar em conjunto, como já se vem 
admitindo a jurisprudência. (...) ao fim da união estável, os companheiros 
homoafetivos poderão pleitear alimentos uns dos outros, respeitados os 
requisitos exigidos para tanto no Código Civil (arts. 1694 e 1695). Por fim, 
terão direito à pensão previdenciária na hipótese de morte

94
. 

E a mudança nesse posicionamento, para fins de se aplicar a união 

homoafetiva a proteção do direito de família, só foi possível pela aplicação direta dos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da 

liberdade de orientação sexual tendo como resultado a garantia do “tratamento de 

uma relação configuradora de entidade familiar, constituída por homossexuais de 

forma semelhante à união estável” 95. 
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2.4. A posição do STJ: uma decisão paradigmática 

Selecionamos decisão do Superior Tribunal de Justiça para estudo de caso 

emblemático, o qual teve por objeto acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro que reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido no 

reconhecimento da União Estável entre parceiros homossexuais ante a falta de 

previsão legal, já que o Código Civil de 2002 somente reconhece como entidade 

familiar o casamento e a união estável heterossexual. 

Mas como já afirmado e demonstrado alhures esse relacionamento é passível 

de tutela jurídica, pois “entre pessoas do mesmo sexo pode surgir uma união de vida 

baseada na existência de um relacionamento afetivo, pautado por assistência mútua 

e solidariedade, análoga ao de relações heterossexuais” 96. Até porque, impõe-se a 

obrigatoriedade de decidir, uma vez que o nosso direito positivo veda o Non Liquet 

(não está claro).  

Porque o juiz não tem interesse próprio no processo, de modo que se lhe 
coubesse  atuar ou abster-se, a lei fixou-lhe, com toda a precisão, as pautas 
e os conteúdos de sua atividade, de feição tal que, ocorrendo certas 
situações, lhe toque praticar determinado ato, ato não seu mas estatal, com 
o conteúdo que convenha ao caso. Toda sua atividade é ordenada no 
sentido de que, através dele, seja o Estado que exerce o ato. Daí o seu 
dever formal de obrar. Esse dever formal de obrar é tão forte que, de todos 
os funcionários do Estado, o juiz, aparentemente o mais tranqüilo e inerte, é 
aquele de quem se pode dizer estar condenado à atividade 

97
. 

Na antiguidade, era possível ao juiz se abster de julgar ao fundamento de que 

não possuir elementos suficientes para formar sua convicção. João Maurício 

Adeodato expõe que só “com o moderno Leviatã, o Estado passa a decidir, sempre, 
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tudo o que é juridicamente relevante, pretendendo o monopólio da violência legítima 

e do dizer o direito, em última instância” 98. 

A proibição do Non Liquet é um dos pressupostos do Direito Moderno, sendo 

considerado um dos aspectos do positivismo jurídico, no entanto, no passado este 

termo servia para proferir “a fórmula empregada pelo magistrado ao perceber que 

não dispunha de elementos para decidir” 99.  

Assim, a fórmula “iuravi mihi non liquere, atque ita iudicatu ilio solutus sum” a 

qual significa “jurei que o assunto não estava claro, ficando, em conseqüência, livre 

daquele julgamento” 100 era empregada pelo juiz para se abster de decidir. 

 É possível perceber que atualmente o conteúdo desta fórmula representa uma 

postura estranha e, ao mesmo tempo, proibida ao magistrado, em razão dos 

postulados criados pelo direito moderno, os quais passaram a vedar a possibilidade 

de o juiz não julgar.  

A análise do termo Non Liquet está ligada ao tempo histórico, o qual se situa 

“no processo de determinação da distinção entre passado e futuro, ou, usando a 

terminologia antropológica, entre experiência e expectativa” 101, pois não resta 

dúvida de que “o mundo mudou: ao tempo de Salomão o Estado podia dizer o Non 

Liquet. Hoje o estado arvora-se no monopólio da jurisdição e competência para 

decidir tudo o que é juridicamente relevante” 102. 
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A proibição do Non Liquet foi acolhida numa situação política concreta (o 

Estado Moderno), sendo indicador de transformações políticas e sociais de 

profundidade histórica pela qual passou o direito. 

Esse princípio atua como redutor de expectativas e, conseqüentemente, da 

complexidade do ordenamento jurídico. Esse mecanismo desenvolvido pelo direito 

garante, com certo grau de segurança, a ocorrência de um evento (decisão judicial), 

que vai proporcionar uma resposta ao jurisdicionado. 

Em conformidade com o artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Dependendo do prisma pelo qual se enxerga a norma constitucional sob 
análise, é possível ao intérprete tanto vislumbrar o que se tem chamado o 
princípio da inafastabilidade jurisdicional, como aquilo que se costuma 
denominar de princípio do acesso à justiça ou, simplesmente, direito 
constitucional de ação. Assim é porque, ao Estado-legislador, o destinatário 
da primeira regra, fica terminantemente proibido excluir da apreciação do 
poder judiciário lesão ou ameaça a direito

103
.   

O Código de Processo Civil, 1973, abrigou esse postulado, daí haver disposto 

no artigo 126 que o “juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna 

ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; 

não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos Princípios gerais de 

direito” 

Nesse sentido, também, já dispunha a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro, 1942, em seu artigo 4°: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os Princípios gerais de direito”.  
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Percebe-se, que a norma erigiu dois Princípios, o primeiro, o princípio da 

indeclinabilidade jurisdicional, o qual tem relação de identidade com a vedação do 

Non Liquet e, o segundo, o princípio da integração que permite a aplicação do 

direito, ainda que não exista regra escrita. 

O que fica em destaque é que a lei contém em si mesma toda a ordem 
jurídica, em sua integralidade. Quando seu texto o reflete, sem margem de 
dúvidas, o caso será resolvido por ele; quando não tiver sido prevista, de 
maneira expressa, a situação apresentada pela vida, será todo o 
ordenamento jurídico, em sua integralidade, que estará presente para 
decidir a questão

104
. 

Pois bem “ameaçados ficariam a tranqüilidade pública e a ordem social, se ao 

juiz fosse lícito abster-se de julgar, ao invés de suprir as deficiências da Lei com as 

próprias luzes e os ditames da razão e da eqüidade”.105 

No caso de o magistrado deixar de sentenciar alegando que a hipótese não 
está contemplada em lei, haverá ofensa à indeclinabilidade da função 
jurisdicional e, conseqüentemente, ao postulado do direito de ação, 
garantido constitucionalmente. A decisão que – infelizmente, ocorre amiúde 
no foro – indefere a pretensão por “falta de amparo legal” não tem guarita 
no sistema constitucional processual brasileiro. Primeiro porque a decisão 
precisa ser fundamentada, sob pena de nulidade, de acordo com a CF 93 
IX. Segundo porque o juiz, preenchidas as condições da ação e 
pressupostos processuais, deve pronunciar-se sobre o mérito da pretensão 
do autor

106
.  

No entanto, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal a qual reconheceu 

a união homoafetiva como entidade familiar, os Tribunais e Juízes de 1° grau, em 

alguns casos, chegaram a decidir pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, 

com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de 

impossibilidade jurídica do pedido por falta de previsão legal. 
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Por isso, selecionamos a decisão colegiada do Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça para estudo de caso emblemático, o 

qual foi objeto de apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Apelação 

nº0042698-68.2004.8.19.0004) e de Recurso Especial no Superior Tribunal de 

Justiça (RESP 820.475 – RJ), o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro se refere à impossibilidade jurídica do pedido de reconhecimento da União 

Estável entre parceiros homossexuais ante a falta de previsão legal e o acórdão 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça trata da proibição do Non Liquet. 

O caso paradigmático, refere-se a casal homoafetivo que ingressou com ação 

declaratória de união estável, tendo em vista que estavam juntos desde 1988 de 

forma duradoura, contínua e pública. Sendo um dos parceiros Canadense, 

pretendiam a declaração de união estável para que fosse obtido pelo parceiro 

estrangeiro visto permanente no Brasil. No entanto a sentença de 1° grau extinguiu a 

ação ao fundamento de que “o pedido autoral é impossível de ser juridicamente 

atendido, posto lhe faltar previsão legal” 107. 

Em grau de recurso, a decisão proferida foi mantida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, como se observa no seguinte trecho: 

DIRETO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. INDEFERIMENTO DA 
INICIAL. [...] Impossibilidade, na espécie, de se reconhecer a existência 
de união estável. Exigência contida no art. 1º da Lei nº 9.278/96, que 
regulamenta o artigo 226 da Lex Legum e que é retirada pelo artigo 
1.723 do Código Civil, de que sejam os companheiros de sexos 
opostos, homem e mulher. Impossibilidade jurídica do pedido. 
Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. Recurso improvido 

108
 

(grifei). 
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É sabido que a ausência de lei sobre a matéria não é argumento suficiente 

para impedir o julgamento do feito e, desta forma, constituir um óbice para a entrega 

de prestação jurisdicional.   

Verifica-se que a decisão em análise que extinguiu o feito ao argumento de que 

impossibilidade jurídica do pedido ofendeu a vedação do Non Liquet e, 

conseqüentemente, a indeclinabilidade da função jurisdicional, princípio garantido 

constitucionalmente.  

Este tipo de decisão não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, 

pois, uma vez preenchidas as condições da ação e os pressupostos processuais, o 

magistrado deve pronunciar-se sobre o mérito da questão. 

A impossibilidade jurídica do pedido não possui relação de identidade com a 

inexistência de norma expressa sobre determinado assunto, pois a impossibilidade 

jurídica se relaciona com a existência de proibição a formulação do pedido pelo 

ordenamento jurídico. Seria o caso, por exemplo, de ação em que postulasse a 

herança de pessoa viva ou a cobrança de dívida de jogo. 

Assim, para que se caracterize a impossibilidade jurídica do pedido é 

necessária a proibição explicita ao pedido contido na demanda. “O pedido é 

juridicamente possível quando o ordenamento não o proíbe expressamente. Deve 

entender-se o termo “pedido” não em seu sentido estrito de mérito, pretensão, mas 

conjugado com a causa de pedir” 109. 

A casuística da impossibilidade jurídica evidencia que a esta se chega por 
exclusão e pelas situações negativas, sendo mais fácil falar dela que da 
possibilidade. Isso tem um sólido fundamento sistemático, que é a garantia 
do controle jurisdicional, portadora da regra de que em princípio todas 
pretensões de tutela jurisdicional serão apreciadas pelo Estado-juiz (Const., 
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art.5º, inc. XXXV), só não o sendo aquelas que encontrarem diante de si 
alguma dessas barreiras intransponíveis

110
. 

 

Nesta linha de entendimento é que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu por 

meio do Recurso Especial n° 820.475 – RJ que o ordenamento jurídico brasileiro 

não veda o reconhecimento de União Estável entre pessoas do mesmo sexo, 

anulando a decisão que extinguiu o processo por falta de amparo legal. Nesse 

sentido é o acórdão assim emendado: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO HOMOAFETIVA. 
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA NÃO 
CARACTERIZADA AO ARTIGO 132, DO CPC. POSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO. ARTIGOS 1º DA LEI 9.278/96 E 1.723 E 1.724 DO CÓDIGO 
CIVIL. ALEGAÇÃO DE LACUNA LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE DE 
EMPREGO DA ANALOGIA COMO MÉTODO INTEGRATIVO. 1. Não há 
ofensa ao princípio da identidade física do juiz, se a magistrada que presidiu 
a colheita antecipada das provas estava em gozo de férias, quando da 
prolação da sentença, máxime porque diferentes os pedidos contidos nas 
ações principal e cautelar. 2. O entendimento assente nesta Corte, quanto a 
possibilidade jurídica do pedido, corresponde a inexistência de vedação 
explícita no ordenamento jurídico para o ajuizamento da demanda proposta. 
3. A despeito da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que, 
para a hipótese em apreço, onde se pretende a declaração de união 
homoafetiva, não existe vedação legal para o prosseguimento do feito.4. Os 
dispositivos legais limitam-se a estabelecer a possibilidade de união estável 
entre homem e mulher, dês que preencham as condições impostas pela lei, 
quais sejam, convivência pública, duradoura e contínua, sem, contudo, 
proibir a união entre dois homens ou duas mulheres. Poderia o legislador, 
caso desejasse, utilizar expressão restritiva, de modo a impedir que a união 
entre pessoas de idêntico sexo ficasse definitivamente excluída da 
abrangência legal. Contudo, assim não procedeu. 5. É possível, portanto, 
que o magistrado de primeiro grau entenda existir lacuna legislativa, uma 
vez que a matéria, conquanto derive de situação fática conhecida de todos, 
ainda não foi expressamente regulada. 6. Ao julgador é vedado eximir-se 
de prestar jurisdição sob o argumento de ausência de previsão legal. 

Admite-se, se for o caso, a integração mediante o uso da analogia, a fim de 
alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência 
coincida com outros tratados pelo legislador. 5. Recurso especial conhecido 
e provido 

111
 (grifei). 

 

No julgamento acima citado, a maioria dos votos foi no sentido de declarar a 

inexistência de vedação ao reconhecimento de união estável entre homossexuais, 

reconhecendo, tão-somente, a ausência de norma específica a regular a relação 
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afetiva entre pessoas do mesmo sexo e determinando que fossem utilizados os 

meios de integração previstos no CPC e na LICC. 

Exemplificando o acima afirmado, temos o excerto do voto do Ministro Antônio 

de Pádua Ribeiro (relator): 

[...] não vislumbro em nenhum momento vedação ao reconhecimento de 
união estável de pessoas do mesmo sexo, mas, tão-somente, o fato de que 
os dispositivos citados são aplicáveis a casais do sexo oposto, ou seja, não 
há norma específica no ordenamento jurídico regulando a relação afetiva 
entre casais do mesmo sexo. Todavia, nem por isso o caso pode ficar sem 
solução jurídica, sendo aplicável à espécie o disposto nos arts. 4º da LICC e 
126 do CPC. Cabe ao juiz examinar o pedido e, se acolhê-lo, fixar os limites 
do seu deferimento. (...) conheço do recurso especial e dou-lhe provimento 
a fim de que, uma vez superada a questão de carência da ação por 
impossibilidade jurídica do pedido, prossigam as instância ordinárias no 
julgamento do feito como entenderem de direito 

112
. (grifei)  

No entanto, entre os votos vencidos, encontra-se o do Ministro Fernando 

Gonçalves, o qual decidiu não conhecer o recurso, por entender que a união entre 

homossexuais não alcançaria proteção como entidade familiar, é o que se 

depreende do seguinte excerto: 

No campo da união estável, no entanto, à luz do que dispõe o art. 226, § 3º, 
da Constituição Federal, art. 1º da Lei 9278/96 e arts. 1723 e 1724 do 
Código Civil, apenas se reconhece como entidade familiar a convivência 
duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher. Vale refrisar: 
para os demais efeitos - patrimoniais, previdenciários, eleitorais, etc - não é 
vedado o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Para 
fins, entretanto, de união estável como entidade familiar, enquanto 
subsistente a norma constitucional e as disposições legais em apreço, 
a vedação existe, carecendo, portanto, o pleito neste sentido de 
possibilidade jurídica, entendida como tal a falta de amparo no direito 
material 

113
 (grifei). 

Este voto, inclusive, comete erro em confundir a falta de uma das condições da 

ação, a impossibilidade jurídica do pedido, com a inexistência de norma expressa 
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sobre o tema, pois a possibilidade jurídica se relaciona com a inexistência, no 

ordenamento Jurídico, de proibição a formulação do pedido.  

Para que se caracterizasse a impossibilidade jurídica do pedido seria 

necessária a proibição explícita ao pedido contido na demanda.  

No sentido da impossibilidade jurídica do pedido pela ausência de diversidade 

de sexo como pré-requisito para a configuração da união estável temos o voto do 

Ministro Aldir Passarinho Junior: 

[...] Essa questão é oriunda da Carta Política, de modo que não nos cabe 
aqui dar uma interpretação, não diria nem extensiva, mas alternativa, ao que 
dispõe a Constituição da República, que assim quis. Da mesma forma, a Lei 
n. 9.278, também dispõe claramente sobre a união entre um homem e uma 
mulher como entidade familiar, se vivendo sob a forma de união estável. 
Assim, a dualidade de sexos é uma exigência, não apenas legal, como 
constitucional. A mesma norma é repetida nos arts. 1º e 9º da Lei n. 9.278 
de 1996. Como no caso a pretensão foi no sentido de reconhecimento 
de união estável, há uma impossibilidade jurídica do pedido, daí 
porque, a meu ver, corretamente, tanto o juiz de Primeiro Grau quanto 
o Tribunal a quo extinguiram a ação nos termos do art. 267, inciso VI 
do Código de Processo Civil. Portanto, peço vênia ao Sr. Ministro Relator 
para acompanhar o voto do Sr. Ministro Fernando Gonçalves, não 
conhecendo do recurso especial

114
.(grifei) 

Segundo Maria Helena Diniz, o legislador prescreveu a proibição do Non Liquet 

como “pressuposto de garantia e segurança do sistema” 115, pois a proibição de 

denegação de justiça somada aos meios integrativos, pela impossibilidade de se 

regulamentar todas as condutas, serve como meio de justificação da plenitude da 

ordem jurídica, tendo uma importância retórica, servindo como “princípio de que o 

ordenamento jurídico seja completo para fornecer ao juiz, em cada caso, uma 

solução” 116. 
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O raciocínio implícito a este posicionamento pode ser inserido entre aqueles 
que compõem a chamada teoria da „norma geral exclusiva‟ segundo a qual, 
resumidamente, uma norma, ao regular um comportamento, ao mesmo 
tempo exclui daquela regulamentação todos os demais comportamentos. 
Como se salientou em doutrina, a teoria da norma geral exclusiva tem o seu 
ponto fraco no fato de que, nos ordenamentos jurídicos, há uma outra 
norma geral (denominada inclusiva), cuja característica é regular os casos 
não previstos na norma, desde que semelhantes e de maneira idêntica. De 
modo que, frente a uma lacuna, cabe ao intérprete decidir se deve aplicar a 
norma geral exclusiva, usando o argumento a contrario sensu, ou se deve 
aplicar a norma geral inclusiva, através do argumento a simili ou analógico 
117

. 

Na hipótese de omissão normativa, o intérprete do direito deverá recorrer aos 

métodos integrativos disciplinados na Lei de Introdução ao Código Civil, quais sejam: 

a analogia, os costumes e os Princípios gerais de direito, fundamentando a sua 

decisão com os meios previstos pelo legislador.  

Maria Berenice Dias reforça tal posicionamento afirmando que: 

Diante da inexistência de lei, a justiça rejeita a prestação jurisdicional. Sob a 
justificativa de que não há uma regra jurídica, negam-se direitos. Confunde-
se carência legislativa com inexistência de direito. O juiz não pode excluir 
direitos alegando ausência de lei. Olvida-se que a própria lei reconhece a 
existência de lacunas no sistema legal, o que não o autoriza a ser omisso. 

A determinação é a de que julgue (LICC 4.°  e CPC 126): quando a lei for 
omissa, o juiz decidirá. Inclusive lhe são apontadas as ferramentas a serem 
utilizadas: a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. (...) Não 
pode se pronunciar com um non liquet (não há lei), abstendo-se de julgar 
alegando que não encontrou na lei solução para o litígio. A denegação de 
justiça agride os direitos fundamentais

118
. 

No caso concreto, que serviu como paradigma para nosso estudo, ficou bem 

caracterizado o desrespeito a vedação do Non Liquet por parte do órgão 

jurisdicional, o qual deixou de cumprir com o seu dever, sob o pretexto de não existir 

texto normativo, fato que, de certa forma, indica a redução do direito ao que está 

previsto em lei.  
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O apego à letra da lei, por parte da magistratura brasileira, é consequência não 

só de uma formação dogmática, como também, da comodidade de se negar aquilo 

que não foi reconhecido expressamente em lei. 

É importante lembrar que a pacificação social é o objetivo primordial do direito 

e para obter sucesso nesse desiderato o sistema jurídico “deve garantir que os seus 

valores sejam efetivados. Por isso mesmo, ele tem como função assegurar a 

expectativa normativa, quer dizer, os valores descritos nas normas devem ser 

cumpridos” 119.  
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3. A UNIÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL E A POSSIBILIDADE DE 
CONVERSÃO EM CASAMENTO 

É de se notar que antes de tudo a família é uma instituição social, grupo 

primário caracterizado por relações diretas e presenciais. Como tal – é lógico – não 

ficaria imune às relações de seu modelo com a sociedade de cada época. “Hoje, a 

família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens remotas: a de 

grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão de vida” 120. 

Neste sentido é que se explica a evolução da família, como de resto dos 

valores sociais e das normas jurídicas.  

Assim sendo, a alteração do perfil da organização familiar no Brasil mostra que 

o casamento deixou de ser o único modelo de constituição da família para ser uma 

das formas de se constituir o núcleo familiar.   

A Constituição de 1988 considerando “a família base da sociedade, sob, 

especial proteção do Estado, deu-lhe amplitude singular. Não a conceitua mais como 

originária apenas no casamento” 121. 

O pano de fundo dos polêmicos dispositivos em matéria de família pode ser 
identificado na alteração do papel atribuído às entidades familiares e, 
sobretudo, na transformação do conceito de unidade familiar que sempre 
esteve na base do sistema. A reflexão sobre o impacto dessa ruptura 
axiológica torna-se indispensável para que se compreenda o sentido 
hermenêutico a ser atribuído às sucessivas leis especiais e, especialmente, 
ao Código Civil de 2002 no que tange ao direito de família

122
. 
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As modificações ocorridas na forma de organização familiar, passando do 

modo patriarcal rural e de grande porte (grande número de filhos), durante o século 

passado tiveram implicações na modelo com que o Direito passou a tutelar as 

relações de família. 

De um período extremamente conservador e autoritário no que se refere à 
família tradicional, elitizada, hierarquizada e matrimonializada – datado do 
início do século XX – até o estágio contemporâneo da família plural, 
democrática, humanizada e funcionalizada ao atendimento e à promoção da 
dignidade das pessoas dos seus integrantes, foram inúmeros os 
acontecimentos que motivaram alterações jurídicas no quadro das relações 
familiares

123
. 

O casamento foi, sem dúvida, durante muito tempo, o único alvo do legislador, 

exatamente, com certeza por conter um forte significado histórico, religioso e social.  

Segundo Zeno Veloso “exprimia sectarismo e estupidez o entendimento de que 

família era só a fundada nos laços sagrados do matrimônio, rejeitando-se qualquer 

outra forma de instituição de uma entidade familiar” 124. 

Pode-se afirmar que a forma então idealizada de família foi concebida, 

inicialmente, para uniões heterossexuais, o que facilmente se explica em razão das 

características acima apontadas de patriarcalismo e demais, ou seja, estrutura rural 

objetivando grande número de filhos.  

Cabe observar, contudo, que nem a Constituição, nem a própria lei civil de 

forma expressa chegaram a proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Dizendo diferente: não havia imposição de que o casamento só pudesse ser 

celebrado entre um homem e uma mulher. Tal como assinala Maria Berenice Dias: 
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Sempre foi de tal ordem a naturalização da heterossexualidade do casal 
que a lei não traz entre os impedimentos para o casamento a identidade 
sexual dos cônjuges. Também não há qualquer previsão que este fato 
enseje a nulidade ou a anulação do casamento. Não foi por outro motivo 
segmentos conservadores criaram a figura do casamento inexistente, 
apesar de não inexistir qualquer previsão legal que reconheça tal 
possibilidade. Tudo isso para tentar impedir o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo 

125
. 

Assim sendo, mencione-se a posição de Guilherme Calmon Nogueira da Gama 

argumentando que a inexistência do casamento e do companheirismo entre 

homossexuais advinha da impossibilidade de filiação e pela necessidade da 

diversidade de sexos entre os nubentes: 

A sexualidade, tal como vista no direito, é aquela considerada natural – ou 
normal-, somente sendo possível a sua prática entre um homem e uma 
mulher, permitindo, inclusive, a perpetuação da estirpe com a prole daí 
resultante, aumentando numericamente os integrantes da família. Assim, no 
controle Estatal da sexualidade, há obstáculo a que outras práticas sexuais 
– ainda que presentes na realidade fática -, possam ser consideradas 
juridicamente. Daí a noção de inexistência jurídica de casamento e, 
conseqüentemente, do companheirismo entre pessoas do mesmo sexo 

126
. 

Observe-se, ainda, o que escreve Álvaro Villaça de Azevedo sobre a temática, 

invocando artigos que impossibilitavam uma interpretação extensiva aos casais 

homossexuais, tendo em vista que a diversidade de sexos é pressuposto existencial 

do casamento civil: 

Todo o sistema regulador do casamento civil acolhe a diversidade de sexos 
como pressuposto existencial. Esse posicionamento decorre, 
principalmente, da expressa menção, no Código Civil de 1916, aos direito e 
deveres do marido (arts. 233 a 239; arts. 1.567 a 1569, principalmente no 
novo Código) e da mulher (arts. 240 a 251; arts. 1565 a 1570 do novo 
Código), sendo eles, portanto, os sujeitos da relação jurídica matrimonial.  A 
todo momento, nesse Estatuto Civil, existem referências a cônjuges ou a 
marido e mulher

127
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126 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo: uma  espécie de família. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.547. 
127 AZEVEDO, Álvaro Villaça de. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil, lei 
n. 10.406, de 10-01-2002. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 465. 
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Nesse sentido, também, Pontes de Miranda afirmou que “uma união, ainda 

solenemente feita, entre duas pessoas do mesmo sexo, não constitui matrimônio, 

porque ele é, por definição, contrato do homem e da mulher” 128. 

Considerava-se, assim, o casamento entre homossexuais um ato inexistente, o 

qual não ingressaria no mundo jurídico, pois a “própria construção doutrinária para 

justificar a inviabilidade do reconhecimento jurídico entre pessoas do mesmo sexo se 

assenta na Teoria da inexistência jurídica” 129. 

[...] os atos inexistentes não chegam a ingressar no mundo jurídico, mas lhe 
batem às portas com pretensão de entrar. Mister é que sejam repelidos: é 
essa intencionalidade de ingresso, não obstante a carência de elementos 
formadores, que lhes dá uma qualificação jurídica reflexa ou negativa, para 
que sejam cerceados os efeitos pretendidos 

130
. 

O Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar na ação direta de 

inconstitucionalidade n°4277/2009 e ação de descumprimento de preceito 

fundamental n°132/2008 (convertida em ação direta de inconstitucionalidade), além 

de reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar aplicou os efeitos 

vinculantes e erga omnes àquelas decisões determinando que o artigo 1.723 do 

Código Civil Brasileiro fosse interpretado conforme a Constituição. É a realidade 

social inspirando a Suprema Corte e o novo entendimento da Lei posta (Código Civil 

art. 1.723). 

Em decorrência lógica, o Judiciário em suas demais instâncias passou a 

receber pedidos de conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo em 

casamento, bem como, pedidos diretos de habilitação em casamento.  

                   
128 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito de família: direito matrimonial. 3ª 

ed. São Paulo: Max Limonad, 1947.v.1, p.296. 
129 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. O companheirismo: uma espécie de família. 2ª ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.549. 
130 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.208. 
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Após 23 anos de reconhecimento da união estável como entidade familiar, 

inaugura-se um novo paradigma, qual seja: a de conferir esse mesmo tratamento às 

pessoas do mesmo sexo desde que “configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” 131. 

Vale lembrar que a decisão do STF ao reconhecer a união homossexual como 

entidade familiar obriga no sentido de que deverão ser aplicadas àquela as mesmas 

regras e as mesmas conseqüências da união estável heterossexual.  

É a lição que nos dão Lenio Luiz Streck e Rogério Montai de Lima: 

[...] o art. 1.723 do Código Civil, que trata da união estável deve ser aplicado 
em observância e (conforme) ao § 3º do art. 226 da Constituição Federal, 
estendendo, portanto, os efeitos dessa união estável também para os que 
se enquadrem nessa categoria, ainda que composta por casais do mesmo 
sexo. Embora a decisão desborde da contemporânea hermenêutica jurídica, 
temos que nos curvar ao decisum

132
. 

Pois bem, o Judiciário considerando os dados da realidade social, não pôde 

deixar de reconhecer o caráter jurídico dos casais homossexuais que vivem em 

união estável, pois se “constroem laços afetivos e sexuais, íntimos e externos, 

duradouros e estáveis, comungando esforços e aspirações nos afazeres cotidianos, 

não há motivo para rechaçar a qualificação jurídica de família” 133. 

O reconhecimento da igualdade entre as uniões homoafetivas e as 

heteroafetivas despertou “árdua discussão em torno da extensão da figura da 

conversão da união estável de homossexuais em casamento civil” 134. 

                   
131 Artigo 1.723 da Lei n° 10.406/2002 
132 STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Rogério Montai de. O direito de conversão da União Estável em 
Casamento nas relações Homoafetivas . Revista Síntese Direito de Família. Ano XIII, n.°67, p. 101-

106, ago/set. 2011, p. 102. 
133 RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, 

p.127. 
134 STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Rogério Montai de. O direito de conversão da União Estável em 
Casamento nas relações Homoafetivas . Revista Síntese Direito de Família. Ano XIII, n.°67, p. 101-
106, ago/set. 2011, p. 102. 

http://www.dji.com.br/codigos/2002_lei_010406_cc/010406_2002_cc.htm
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De acordo com o voto do Ministro Carlos Ayres Britto, na apreciação da ação 

direta de inconstitucionalidade n°4277/2009 e da ação de descumprimento de 

preceito fundamental n°132/2008, as ações foram julgadas procedentes para dar ao 

art. 1.723 do Código Civil a: 

[...] interpretação conforme à (sic) Constituição para dele excluir qualquer 
significado que impeça  o reconhecimento da união  contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar” 
entendida esta como sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que é 
de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conseqüências 
da união estável heteroafetiva

135
. 

A aplicação das normas que regulamentam a união estável às uniões entre 

pessoas do mesmo sexo, sem qualquer restrição, tornou possível a conversão da 

união estável homossexual em casamento, em razão do art. 1.726 do Código Civil o 

qual dispõe que a “união estável poderá converter-se em casamento, mediante 

pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”.  

Em decorrência, e aplicando-se o princípio da igualdade, os efeitos da decisão 

não se restringem ao reconhecimento como entidade familiar, mas sim, as 

conseqüências decorrentes da união estável, dentre elas, o direito a conversão ao 

casamento civil. 

Consequentemente, depois da enfática ratio decidendi do julgamento da 
ADPF e ADIn que trataram da questão, tem-se que os casais de sexo 
idêntico e que se formaram em união estável estão livres a protocolarem o 
seu requerimento ao cartório extrajudicial para a conversão em casamento 
como manda a legislação infraconstitucional. Se houver negativa, parece 
evidente que o Poder Judiciário pode determinar a conversão, sob pena de 
descumprimento da decisão do STF

136
. 

 

                   
135 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4277 e ADPF 132, Relator: Ministro Carlos Ayres Britto, 
julgado em 05 de maio de 2011. Disponível a partir de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br >. 
Acesso em: 25 set. 2011. 
136 STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Rogério Montai de. O direito de conversão da União Estável em 
Casamento nas relações Homoafetivas . Revista Síntese Direito de Família. Ano XIII, n.°67, p. 101-
106, ago/set. 2011, p. 104. 
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O legislador – na linha que vem sendo defendida- “não pode fugir dos fatos 

sociais, da manifestação pura do Direito Natural, devendo criar a norma o mais 

possível consentânea com a realidade” 137. A ausência de atualização da lei civil 

justifica que a jurisprudência se arvore competente para reconhecer direitos aos que 

vivem em união homoafetiva e legalizar as suas relações. 

Fez-se necessária, portanto, a intervenção do judiciário para efetivar direitos 

que estavam previstos na Constituição e negligenciados pelo legislador, tais como: a 

igualdade, dignidade da pessoa humana e liberdade de orientação sexual. 

O legislador não consegue acompanhar a realidade social nem contemplar 
as inquietações das famílias contemporâneas A sociedade evolui, 
transforma-se, rompe com tradições e amarras, o que gera a necessidade 
de constante oxigenação das leis. A tendência é simplesmente proceder à 
atualização normativa, sem absorver o espírito das silenciosas mudanças 
alcançadas no seio social, o que fortalece a manutenção da conduta de 
apego à tradição legalista, moralista e opressora da lei 

138
. 

Em sendo assim, a jurisprudência passou a tutelar a união homoafetiva como 

entidade familiar, tendo em vista que ao assegurar proteção à família a Constituição 

Federal não faz menção à orientação sexual dos seus integrantes, inexistindo 

vedação ao tratamento igualitário aos casais homoafetivos.  

Assim, é bem de ver que, em 1988, não houve uma recepção constitucional 
do conceito histórico de casamento, sempre considerado como via única 
para a constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos 
ora consagrados princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 
Agora, a concepção constitucional do casamento - diferentemente do que 
ocorria com os diplomas superados -, deve ser necessariamente plural, 
porque plurais também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, 
o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de 
um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua inalienável 
dignidade. A fundamentação do casamento hoje não pode simplesmente 
emergir de seu traço histórico, mas deve ser extraída de sua função 
constitucional instrumentalizadora da dignidade da pessoa humana

139
. 

                   
137 AZEVEDO, Álvaro Villaça de. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil, lei 

n. 10.406, de 10-01-2002. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.237 
138 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p.29. 
139 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª Turma. Recurso Especial nº 1183378- RS. Relator: 
Ministro Luis Felipe Salomão. Decisão por maioria. Brasília, DJ de 25.10.2011. Disponível a partir 
de:<http://www.stj.gov.br >. Acesso em: 26 out. 2011. 
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O Estado deve proteger “de forma especial todas as conformações familiares, 

pois são nelas que se desenvolvem as funções jurídicas do mais alto relevo 

individual e coletivo reverberando-se nos preceitos fundamentais” 140. Principalmente 

nos direitos fundamentais, os quais garantem a igualdade sem distinção de qualquer 

natureza, a liberdade e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. 

Se havia a pretensão de igualar as liberdades públicas, que estas sejam 
interpretadas de forma integral e sem pitadas de restrição. Do contrário, de 
nada valeria enquadrar excluídos de uma categoria em uma determinada 
entidade familiar, se estes não pudessem exercer todos os direitos como 
integrantes de tais 

141
.  

Pois o reconhecimento da união estável homossexual como entidade familiar 

trouxe como conseqüência a modificação na interpretação do artigo 1.723 do Código 

Civil, aplicando-se um tratamento isonômico e garantindo, com isso, a possibilidade 

da conversão da união estável homoafetiva em casamento. 

Os efeitos já mencionados (vinculado e erga omnes) proporcionaram que 

magistrados em vários Estados, considerando o pronunciamento da Corte Suprema, 

fizessem “um silogismo singelo: se a Constituição Federal determina que seja 

facilitada a conversão da União estável em casamento, e o Supremo Tribunal 

determinou que não fosse feita qualquer distinção” 142. 

Assim, o Juiz da 1ª Vara de Família de Recife - PE acolheu o pedido de 

conversão de União Estável em Casamento, enfatizando que: 

[...] o artigo 1.723 e 1.726 do Código Civil devem ser interpretados de forma 
arqueável, a fim de trazer maior robustez à pretensão dos homoafetivos em 
ver suas vidas e relações familiares albergadas e reguladas pelas mesmas 
normas aplicáveis aos seus pares sociais, sem distinção ou discriminação 

                   
140 BAY, Jerfferson Brenno Bezerra. O reconhecimento da união estável homossexual - A omissão 
do STF na análise processual. Disponível a partir de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br>. Acesso 
em: 29 set. 2011. 
141 STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Rogério Montai de. O direito de conversão da União Estável em 
Casamento nas relações Homoafetivas . Revista Síntese Direito de Família. Ano XIII, n.°67, p. 101-
106, ago/set. 2011, p. 104. 
142 DIAS, Maria Berenice. A democratização do casamento. Disponível a partir 
de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br>. Acesso em: 29 set. 2011. 
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de qualquer espécie. Desta forma, estaremos diante da positivação e 
concretização de um catálogo de direitos fundamentais, cuja tutela vem 
sendo negligenciada aos homoafetivos pela esteira das décadas. [...] Após 
realizar, denso e esmerado trabalho hermenêutico, na modalidade de 
interpretação constitucional do art. 1.723 do Código Civil, os ministros do 
STF decidiram, por unanimidade, “excluir qualquer significado que impeça o 
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do 
mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida esta como sinônimo 
perfeito de “família”. Reconhecimento que é de ser feito segundo as 
mesmas regras e com as mesmas conseqüências da união estável 
heteroafetiva”. [...] Anote-se que a aludida decisão se reveste de um duplo 
efeito. Primeiro, para reconhecer a existência de mais um tipo de entidade 
familiar: o da união de pessoas do mesmo sexo.  Segundo, para estender 
os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis 
àqueles que optam pela relação homoafetiva – incluindo, aqui, o direito à 
conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo em 
casamento

143
. 

Na mesma seara é a decisão prolatada Distrito Federal, a ênfase trazida no 

julgamento refere que: 

Um dos Interesses do Estado em facilitar a conversão da União Estável em 
casamento é trazer segurança jurídica à família e à sociedade. Ora, não se 
alcança essa segurança se excluir qualquer entidade familiar do casamento. 
Desse modo, há de se reconhecer as requerentes o pleito de conversão em 
casamento, em obediência e prestígio à decisão suprema, que deu 
interpretação conforme a Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil, para 
dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união 
contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como 
„entidade familiar‟, entendida esta como sinônimo perfeito de „família‟ 

144
. 

Outra decisão de grande importância nesse sentido ocorreu na Comarca de 

Soledade – RS, na qual o pedido de conversão de união estável em casamento foi 

julgado procedente fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da isonomia, apontando que: 

[...] no regime democrático de direito a proteção e tutela da liberdade das 
pessoas em se unirem por matrimônio não se conforma com a 
discriminação entre os sexos. Daí porque a distinção entre relacionamentos 
hetero ou homoafetivos ofende a cláusula constitucional da proteção da 
dignidade humana (art.1°, III, da CF), de resto, ao princípio da isonomia 
entre os relacionamentos conjugais ou de afetivos entre os homens (arts. 

                   
143 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família 
e Registro da Comarca de Recife. Processo de Habilitação de Casamento. Juiz de Direito Clicério 
Bezerra e Silva, j. 02/08/2011. Disponível a partir de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br >. Acesso 
em: 25 set. 2011. 
144 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Juízo de Direito da 4ª Vara 
de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Proc. nº 101695-7/2011. Conversão de 
União Estável em Casamento.Juíza de Direito Sub. Junia de Souza Antunes, j. 28/06/2011 Disponível 
a partir de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br>. Acesso em: 25 set. 2011. 
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5°, caput; e 226, e §§3° e 5°, da CF), bem entendido a não distinção entre 
sexos

145
. 

Pelo que se observa, a ausência de norma disciplinando a união homoafetiva 

constituía cerne de decisões divergentes, tornando a Justiça brasileira alvo de 

fervorosas críticas pela insegurança jurídica que o tema causava, doravante 

corrigido o quadro pela tantas vezes citada decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Insiste-se que o julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 4277/DF e 

ADPF 132/RJ) teve o mérito de estabelecer segurança em relação ao modo de 

decidir sobre o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, diante 

da necessidade de um julgamento uniforme sobre a matéria, pela ausência de lei a 

disciplinar o assunto. 

O reconhecimento da união estável homossexual como entidade familiar de 
pleno direito proferido pelo STF garante a regularização civil, no tocante a 
previsão jurídica, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 1.723 do 
CC/2002: convivência pública, contínua e duradoura; familiar no sentido da 
constituição de um lar comum, com ou sem a existência de filhos uma vez 
que não existe vedação legal para adoção de crianças; patrimonial, no que 
tange a construção de bens comuns e capacidade sucessória

146
. 

Apesar do que vem sendo dito em decorrência da decisão do STF, invocando o 

princípio de sua livre convicção (artigo 131 do Código de Processo Civil), temos 

pronunciamento no Estado de Goiás de magistrado que determinou de ofício a 

anulação do primeiro contrato de união estável entre homossexuais firmado, por 

entender que “o Supremo mudou a Constituição. Apenas o Congresso tem 

                   
145 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Vara Adjunta da Direção do Foro da 
Comarca de Soledade. Conversão de União Estável em Casamento. Proc. nº 1.11.0002825-0. Juiz de 
Direito José Pedro Guimarães. julgado em 13.09.2011. Disponível a partir 
de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br >. Acesso em: 25 set. 2011. 
146 BAY, Jerfferson Brenno Bezerra. O reconhecimento da união estável homossexual - A omissão 

do STF na análise processual. Disponível a partir de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br>. Acesso 
em: 29 set. 2011. 
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competência para isso. O Brasil reconhece como núcleo familiar homem e mulher" 

147. 

Além de decidir pela perda da validade do documento, Villas Boas 
determinou a todos os cartórios de Goiânia que se abstenham de realizar 
qualquer contrato de união entre pessoas do mesmo sexo. O contrato 
anulado pelo juiz é entre o estudante Odílio Torres e o jornalista Leo 
Mendes, realizado no dia 9 de maio. O presidente em exercício da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), Miguel Cançado, repudiou a decisão e 
considerou o fato um "retrocesso moralista". O jornalista afirmou que vai 
recorrer ao Tribunal de Justiça de Goiás

148
. 

Como é correto, diante dos efeitos dados no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade n°4277/2009 e da ação de descumprimento de preceito 

fundamental n°132/2008 e segundo informações veiculadas no site: 

http://www.jusbrasil.com.br, a referida decisão foi reformada e declarada nula pela 

corregedora de Goiás, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, uma vez que o 

Juiz de Direito decidiu de forma contrária a decisão do Supremo Tribunal Federal.  

“A corregedora-geral apontou várias incorreções que teriam sido praticadas 

pelo juiz. Ela chama de "atípica" a atuação de Villas Boas por manifestar "seu 

inconformismo" com o acórdão do STF” 149. 

A idéia de casamento entre pessoas do mesmo sexo é combatida ao 

fundamento de que a ausência de diversidade de sexos fere um dos pressupostos 

para que o casamento seja considerado existente, uma vez que toda a legislação 

concernente ao casamento menciona esse requisito, tendo como exemplo o art. 

1.514 do Código Civil o qual dispõe que “O casamento se realiza no momento em 

que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

                   
147 Notícia veiculada no site: http://www.jusbrasil.com.br. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2742287/clippingfolha-de-spaulo-juiz-anula-casamento-gay-em-
goias> Acesso em: 29 out, 2011. 
148 Idem. 
149 Notícia veiculada no site: http://www.jusbrasil.com.br. Disponível em:< http://oab-

rj.jusbrasil.com.br/noticias/2746290/anulada-decisao-contra-uniao-gay-em-goias> Acesso em: 29 out, 2011. 
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vínculo conjugal, e o juiz os declara casados” e o art. 1535 do Código Civil o qual 

estabelece: 

 Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, 
juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, 
ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e 
espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: “De 
acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos 

receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados”. 

Neste sentido, Antônio Carlos Parreira (Juiz de Direito da Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Varginha – MG), teceu as seguintes considerações a 

respeito da impossibilidade da união estável e do casamento homoafetivo:  

[...] entendo que as normas legais vigentes não permitem reconhecer como 
união estável a entidade familiar formada por pessoas do mesmo sexo e 
muito menos possam elas ainda contrair matrimônio, sob pena de se violar 
ao menos os artigos 1.514 e 1.535 do Código Civil e o próprio § 3º, do art. 
226 da Constituição Federal. Isso sem contar na própria violação da 
competência exclusiva do Congresso Nacional para emendar a Constituição 
e alterar o Código Civil. Que venha com urgência o casamento das pessoas 
do mesmo sexo, com todos os direitos e obrigações dele decorrentes, 
porém pela via normal do estado democrático de direito, vale dizer, com 
ampla discussão e aprovação pelo Parlamento

150
. 

Assim, o posicionamento assumido por Antônio Carlos Parreira é a de que para 

haver o casamento entre homossexuais há necessidade de mudança na legislação 

que trata do casamento e da união estável.  

Neste sentido é o texto transcrito: 

Para tanto bastará apenas alterar a redação do § 3º do artigo 226 da 
Constituição, substituindo a expressão "entre o homem e a mulher" pela 
expressão "entre pessoas", bem como os arts. 1.514 e 1.535 do Código 
Civil, substituindo no primeiro a expressão "o homem e a mulher" pela 
expressão "os contraentes" ou "os nubentes", e no segundo a expressão 
"marido e mulher" pela expressão "cônjuges" 

151
. 

 

 

                   
150 PARREIRA, Antônio Carlos. O casamento de pessoas do mesmo sexo e a ausência de previsão legal. 
Disponível a partir de: <http://jus.com.br > Acesso em: 30 out. 2011. 
151 Idem. 
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Em que pese às opiniões em contrário, em razão do que foi determinado pelo 

Supremo Tribunal Federal de que não houvesse qualquer distinção entre uniões 

heterossexuais e homossexuais, os juízes que receberam pedidos de conversão de 

união estável em casamento “não tiveram dúvida em cumprir a recomendação 

constitucional, obedecer a decisão da Corte Suprema e assegurar o direito à 

felicidade a quem há muito havia constituído uma família e desejava casar”152. 

Opondo-se ao entendimento de que somente o legislador poderia reconhecer a 

união estável e o casamento entre pessoas de um mesmo sexo, temos os 

argumentos expendidos por Caio Lucio Monteiro Sales: 

 A postura da jurisprudência, juridicizando e inserindo no âmbito do Direito 
de Família as relações homoafetivas, como entidades familiares, é um 
marco significativo. Inúmeras outras decisões despontam no panorama 
nacional a mostrar a necessidade de se cristalizar uma orientação que 
acabe por motivar o legislador a regulamentar situações que não mais 
podem ficar à margem da justiça. Consagrar os direitos em regras legais 
talvez seja a maneira mais eficaz de romper tabus e derrubar preconceitos. 
Mas, enquanto a lei não vem, é o Judiciário que necessita suprir a lacuna 
legislativa

153
. 

No que se refere à possibilidade de habilitação para casamento, ou seja, da 

celebração de casamento direto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

realizado em 25.10.2010, deu provimento, por maioria, a Recurso Especial no qual 

duas mulheres pleiteavam o direito de se casar.  

O casal homoafetivo teve negado o pedido de habilitação para casamento no 

Juízo de primeiro grau ao argumento de que o casamento só é possível entre um 

homem e uma mulher. Em grau de apelação a sentença foi mantida sob a alegação 

de que o direito brasileiro não prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

                   
152

 DIAS, Maria Berenice. A democratização do casamento. Disponível a partir 
de:<http://www.direitohomoafetivo.com.br>. Acesso em: 29 set. 2011. 
153

 SALES, Caio Lúcio Monteiro.  A decisão do STF sobre a união estável homoafetiva: Uma 
concepção de democracia à luz da hermenêutica filosófica. Disponível a partir de: < 
http://jus.com.br/revista/texto/20318/a-decisao-do-stf-sobre-a-uniao-estavel-homoafetiva-uma-
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Assim, as autoras recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, alegando ofensa 

ao art. 1.521 do Código Civil de 2002, ao fundamento de que dentro dos 

impedimentos matrimoniais não se encontra a diversidade de sexos como óbice ao 

casamento. 

Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão concluiu que: 

[...] o mesmo raciocínio utilizado, tanto pelo STJ quanto pelo STF, para 
conceder aos pares homoafetivos os direitos decorrentes da união estável, 
deve ser utilizado para lhes franquear a via do casamento civil, mesmo 
porque é a própria Constituição Federal que determina a facilitação da 
conversão da união estável em casamento (art. 226, § 3º). De resto, é 
interessante notar que, se às uniões homoafetivas opunha-se o óbice da 
literalidade do art. 226, §3º, CF/88, que faz expressa referência a "homem e 
mulher", é bem de ver que não há a mesma alusão quando a Carta trata do 
casamento civil (226, § 1º) 

154
. 

Sendo assim, o Ministro relator ao dar provimento ao Recurso Especial para 

afastar “o óbice relativo à diversidade de sexos e para determinar o prosseguimento 

do processo de habilitação de casamento, salvo se por outro motivo as recorrentes 

estiverem impedidas de contrair matrimônio” 155. 

Conclui-se que com os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça não se há como negar o acesso ao casamento às 

uniões homoafetivas, isto em decorrência da equiparação à união estável concedida, 

por unanimidade, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e em razão da 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual houve a interpretação de 

que não existe impedimento ao pedido de habilitação para casamento entre pessoas 

de um mesmo sexo no art. 1.521 do Código Civil. 

                   
154 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª Turma. Recurso Especial nº 1183378- RS. Relator: 
Ministro Luis Felipe Salomão. Decisão por maioria. Brasília, DJ de 25.10.2011. Disponível a partir 
de:<http://www.stj.gov.br >. Acesso em: 26 out. 2011. 
155

 Idem. 
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Vale salientar que, apesar do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de 

Justiça não ter efeito vinculante e eficácia erga omnes, constituí importante 

precedente para o deferimento de futuros pedidos de habilitação para casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

1) A história da proteção jurídica da entidade familiar no Brasil demonstra que 

era lugar comum o tratamento da exclusão, sendo o desamparo jurídico dispensado 

às famílias de fato, ou seja, às que não correspondiam ao modelo da família 

matrimonializada.  

2) Os fatos sociais finalmente foram considerados com a Constituição Federal 

de 1988, a qual alterou profundamente o amparo legal conferido à família, ao incluir 

de forma expressa novas entidades familiares, ou seja, aquelas não derivadas do 

matrimônio. 

3) Apesar das inovações trazidas pela Constituição de 1988, encontravam-se 

na doutrina e na jurisprudência, posicionamentos e decisões que negavam o caráter 

de entidade familiar às uniões homossexuais, por entenderem que esse tipo de 

união configuraria uma sociedade de fato, devendo ser regida pelas normas de 

direito obrigacional. 

Aos poucos, contudo, a realidade passou a ser considerada tendo o Judiciário 

modificado sua orientação e enquadrando a união homoafetiva como entidade 

familiar, sendo exemplo disso o julgamento da Ação Civil Pública de n.º 

2000.71.00.009347-0, a qual tornou obrigatória para o INSS a concessão de pensão 

por morte ou auxílio-reclusão ao companheiro ou companheira homossexual, 

editando a Instrução Normativa n°25, de 07 de junho de 2000.  

4) Outra conquista ocorreu quando o Ministério Público Federal moveu a Ação 

Civil Pública n°2003.61.00.026530-7 em face da Superintendência de Seguros 
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Privado, que concedeu o direito aos companheiros homossexuais à percepção de 

indenização em caso de morte do outro, na condição de dependente preferencial da 

mesma classe dos companheiros heterossexuais. 

5) Também foi importante o reconhecimento da união estável homoafetiva no 

âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que julgando o REspe n° 24.564/PA, referente 

ao registro da candidatura ao cargo de prefeito entendeu que o relacionamento entre 

pessoas do mesmo sexo gera a inelegibilidade prevista no Art. 14, § 7º, da CF. 

6) Hoje prevalece a interpretação conforme a Constituição, proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, de que existe o enquadramento dos relacionamentos 

afetivos entre pessoas do mesmo sexo na proteção prevista no artigo 226 da Carta 

Constitucional de 1988, devendo-se conferir o reconhecimento de entidade familiar e 

oferecer a especial proteção do Estado aos relacionamentos homoafetivos, uma vez 

que possuem os mesmos fins e objetivos que as uniões heterossexuais. 

7) Antes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n°4277/DF e da 

ação de descumprimento de preceito fundamental n°132/RJ (convertida em ação 

direta de inconstitucionalidade), havia divergência jurisprudencial na forma como 

deveria ser tratados esses relacionamentos, como entidade familiar ou como 

sociedade de fato. 

8) Apesar do reconhecimento da entidade familiar entre pessoas do mesmo 

sexo, realizada pelos Ministros do  Supremo Tribunal Federal, só no futuro se saberá 

quais as implicações que a recentíssima decisão provocará na doutrina a respeito da 

inclusão das uniões homoafetivas no direito de família. 

9) Não se deve esquecer que um dos grandes prejuízos para o jurisdicionado e 

para o ordenamento jurídico brasileiro, no caso das uniões homoafetivas, foi deixá-
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las, durante um longo tempo, a interpretação discricionária do aplicador do direito, 

fosse para incluí-las na categoria de família, fosse para excluí-las.  

Sustentava-se que os dois lados saíram perdendo, o Judiciário porque tinha 

decisões desencontradas, fato que leva ao descrédito e a insegurança jurídica, e o 

jurisdicionado porque poucas vezes tinha o seu direito efetivado.  

10) Em relação à possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em 

casamento, após o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar 

pelo Supremo Tribunal Federal, a doutrina e os Juízos de 1° grau apontam para a 

possibilidade dos casais homoafetivos se casarem, em razão da aplicação dos 

direitos e deveres que regem a união estável, dentre eles o disposto no artigo 1.726 

do código civil. 

11) Destaque-se que a constitucionalização do direito civil influenciou na 

possibilidade de reconhecimento da união entre duas pessoas de mesmo sexo por 

utilizar a Constituição tanto na interpretação das leis civis como no caso de aplicação 

direta nos casos de omissão da lei, possibilitando alterar a hermenêutica do sistema 

clássico do direito civil, que se restringia ao direito codificado.  

Neste sentido, a constitucionalização desempenhou um novo papel para o 

Judiciário, pois sob o ponto de vista teórico e da realidade da Constituição Federal, 

tornou-se um verdadeiro desafio compatibilizar as demandas sociais dos novos 

tempos aplicando os direitos fundamentais, não deixando os litígios à espera de uma 

possível legislação no futuro. 

Assim, o jurista deve estar vinculado aos princípios constitucionais seguindo o 

viés de se pautar pelos mesmos a fim de que a omissão legislativa ou texto 
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infraconstitucional seja interpretado com a tutela jurídica que venha a efetivar os 

preceitos constitucionais. 

12) Por tudo que foi dito, observa-se que hoje prevalece o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário de que a família deve ser entendida como meio para 

formação da personalidade do individuo vinculado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e não há como se recusar tutela jurídica a essas uniões fundadas 

na afetividade própria das entidades familiares. 
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