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RESUMO 

 

 

O direito à família homoafetiva foi construído juridicamente no Brasil pela via judicial após 

uma série de movimentações graduais do Poder Judiciário que, em primeiro lugar, equiparou a 

união estável homoafetiva à heteroafetiva, depois reconheceu a ausência de impedimento ao 

casamento de pessoas do mesmo sexo e, por fim, editou norma disciplinando o casamento para 

os serviços notariais de registro civil de pessoas e membros do Poder Judiciário. Paralelamente 

a essa movimentação, órgãos do Poder Legislativo federal discutiam propostas legislativas 

sobre essa mesma matéria, contudo, sem que tenha sido aprovado qualquer projeto até o 

momento. Nas movimentações realizadas pelos Poderes Judiciário e Legislativo, foram 

utilizados conceitos de família próprios de cada Poder, bem como mobilizadas diferentes 

competências normativas e funções institucionais. Analisar o conteúdo e a forma dessas 

movimentações é o objeto da presente dissertação de mestrado, que compreende a discussão da 

família homoafetiva nos Poderes Judiciário e Legislativo, elaborada para o Programa de 

Mestrado Acadêmico da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV 

Direito SP), na área de concentração Direito e Desenvolvimento, subárea Instituições do Estado 

Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social. 

 

Palavras-chave: família homoafetiva, Poder Judiciário, Poder Legislativo, instituições. 
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ABSTRACT 

 

 

The right to same-sex couples constitute family was legally built in Brazil through a judicial 

process after a series of gradual movements of the Judiciary, which first equated the civil 

homosexual union with the heterosexual union, then recognized the absence of impediment to 

the same-sex marriage and, lastly, issued a normative regulating this kind of marriage for the 

notarial services and members of the Judiciary. Parallel to this movement, Congress discussed 

legislative proposals on the same subject, but no project has been approved so far. In the 

movements carried out by the Judiciary and Legislative Branches different family concepts 

were used and normative competencies and institutional functions were mobilized. The analysis 

of the content and the form of these movements is the object of this dissertation, which includes 

the discussion of the same-sex marriage and family in the Judiciary and Legislative Branches, 

submitted to the Academic Master's Program of the São Paulo Law School of the Getúlio 

Vargas Foundation (FGV Direito SP), in the area of concentration Law and Development, 

subarea Institutions of the Democratic Rule of Law and Political and Social Development. 

 

Keywords: same-sex marriage and family, Judiciary, Legislative, institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como se constrói um direito subjetivo? Como instituições se movimentam para incluir 

ou excluir determinadas pessoas do conceito de família? A conquista de um direito por um 

grupo de pessoas impedido social e historicamente de acessar prerrogativas garantidas à maioria 

da sociedade brasileira é resultado de uma dinâmica institucional específica que levou 

determinados atores a afirmarem esse direito. Apesar da controvérsia moral existente na 

sociedade brasileira sobre o tema da homoafetividade, o direito de constituir família 

conquistado pelas pessoas homoafetivas foi proclamado de maneira gradual e escalonada pelo 

Poder Judiciário, em movimentação paralela a um Poder Legislativo que por anos se mantém 

omisso e hesitante sobre o tema.  

Antes do debate sobre até que ponto essa conquista é perene, se situa a compreensão 

analítica de qual direito foi construído, por quem e como isso foi feito. Pesquisas indicam que 

se a população brasileira pudesse ter decidido, teria escolhido a si própria como responsável 

por tal decisão, em segundo lugar elegeria o Poder Judiciário e, depois, o Poder Legislativo1 – 

o que demonstra, a contrario sensu, que, ao menos para parte dos brasileiros, o desenho clássico 

de separação de poderes, no qual o Legislativo legisla e o Judiciário julga, bem como o conceito 

de democracia representativa não são prioridades quando se trata de decidir sobre a família 

formada por pessoas do mesmo sexo2. 

Nesse caso, o dever ser institucional que envolve o processo decisório é complexo e não 

será objeto de nossa pesquisa. Ao invés da qualificação de quem deveria decidir o que e se as 

movimentações institucionais foram corretas ou incorretas, o que nos propomos na presente 

dissertação de mestrado é investigar como, na prática, se desenvolveu a construção jurídica do 

direito de duas pessoas homoafetivas constituírem família.   

Assim, a forma e o conteúdo da movimentação realizada pelo Poder Judiciário, bem 

como a aparente inércia do Poder Legislativo sobre o tema despertam o interesse da academia, 

pois muito têm a revelar sobre o funcionamento prático das instituições brasileiras no seu 

                                                 
1 Os dados são da pesquisa realizada por Joaquim Falcão e Fabiana Luci de Oliveira (2012), que entrevistaram 

1.200 pessoas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo em julho de 2011. A decisão do STF sobre a união estável 

homoafetiva foi a mais citada pelos entrevistados, de modo que 40% indicaram que a decisão caberia à própria 

população, via plebiscito, sendo, na sequência, o STF o mais legitimado para decidir (24%) e, depois, o Poder 

Legislativo (18%). O Poder Executivo foi indicado por 11% dos entrevistados.  
2 Ainda que o correto seja “mesmo gênero” – dado que “sexo” se refere a genitália, enquanto “gênero” representa 

o conjunto de características que distinguem a oposição entre masculino e feminino – trabalharemos com a 

expressão “mesmo sexo” por ser mais frequentemente utilizada no material empírico analisado. 
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recente Estado Democrático de Direito. Portanto, é no contexto de uma dissertação de mestrado 

inserida no campo de conhecimento de Direito e Desenvolvimento – subárea de Instituições do 

Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social – que propomos o estudo 

da dinâmica desses Poderes no caso específico de reconhecimento de direitos de uma minoria 

social3. 

Apesar de parecer indutivo abordar a discussão da família homoafetiva nos três Poderes, 

optamos por somente analisar a discussão nos Poderes Judiciário e Legislativo, pois nossa 

preocupação foi primordialmente com a construção do direito de constituir família. Nesse 

contexto, a abordagem se inicia no Poder Judiciário porque foi essa instituição que, no limite, 

construiu esse direito em sua jurisprudência. Esclarecemos que a qualificação acerca da 

assertividade da atuação do Judiciário, se adequada ou decorrente de um ativismo judicial das 

Cortes, foi deliberadamente excluída da presente pesquisa, dado que nosso esforço foi em trazer 

as justificativas internas empregadas pelos atores do sistema de justiça e não trabalhar com 

classificações moldadas a partir de uma perspectiva externa. De todo modo, ao leitor que se 

interessar por esse último debate, sugerimos a consulta aos trabalhos de Roger Raupp Rios 

(2011), Paulo Gilberto Cogo Leivas (2011), Maria Eugenia Bunchaft (2012), Adilson José 

Moreira (2012), Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia e Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2013), 

Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (2013), Glauco Salomão Leite (2013), Leonardo 

Martins (2014), Virgílio Afonso da Silva (2014), Antonio Moreira Maués (2015), Regina Vera 

Villa Bôas e Francis Ted Fernandes (2016) e Luiz Henrique Diniz Araújo (2018).  

A análise da construção do direito de constituir família das pessoas homoafetivas não 

poderia ficar restrita ao Poder Judiciário, em razão da competência constitucional do Poder 

Legislativo para a construção de direitos. Dessa forma, a escolha por analisar como o Poder 

Legislativo, de fato, se comportou após os pronunciamentos judiciais foi motivada não só pela 

lacuna na literatura sobre tema, mas também como maneira de evitar incorrermos em uma 

omissão analítica comum a estudos que focam somente nas Cortes Constitucionais, qual seja, 

tratar a competência do Poder Legislativo para legislar sobre o tema como um eco que dá 

suporte ao argumento de ativismo judicial das Cortes, mas sem compreender minimamente 

como esse Poder funciona na prática ou especular as razões pelas quais ainda não legislou sobre 

a família homoafetiva. Nesse contexto, como não nos parece intuitivo que o Poder Legislativo, 

                                                 
3 O termo “minoria social” é utilizado para se referir a grupos vulneráveis socialmente tais como mulheres, negros 

e pessoas LGBT, ou seja, grupos específicos que, por motivos diversos, não usufruem dos mesmos privilégios da 

maioria. Não se confunde com volume numérico de pessoas ou com posicionamento político (maioria ou minoria 

partidária). 
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caso quisesse, teria legislado sobre a família homoafetiva, buscamos inclui-lo em nossa 

pesquisa com a finalidade de verificar seu funcionamento prático em torno desse tema.  

Com relação ao terceiro dos Poderes, não ignoramos as movimentações realizadas pelo 

Poder Executivo brasileiro na proteção das pessoas LGBT, como, por exemplo, por meio da 

implementação do programa “Brasil Sem Homofobia”4. No entanto, não se insere no escopo da 

presente pesquisa a análise de políticas públicas e tampouco localizamos qualquer 

movimentação do Poder Executivo federal no sentido de dizer que as pessoas homoafetivas 

podem constituir família. Dessa forma, a presente pesquisa se concentra na análise da dinâmica 

existente apenas entre os Poderes Judiciário e Legislativo acerca do direito das pessoas 

homoafetivas de constituir família. 

Ainda, esclarecemos que o presente trabalho não é orientado por grandes temas do 

direito de família, de modo que o leitor não encontrará esclarecimentos sobre assuntos como 

sucessão, filiação, adoção e divórcio na presente dissertação. Portanto, não se trata de um 

trabalho que pode ser exclusivamente localizado no campo do Direito de Família ou do Direito 

Constitucional, ou mesmo apenas no campo do Direito – dado que utilizamos referencial de 

outras áreas como, por exemplo, da Ciência Política – razão pela qual esperamos atrair e 

dialogar com o leitor de curiosidade interdisciplinar.  

Nesse contexto, o marco inicial da presente pesquisa é o julgamento de procedência da 

ADI nº 4.277/DF e ADPF nº 132/RJ, em 2011, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por meio 

dessa decisão, o STF reconheceu que o conceito de união estável inclui os casais homoafetivos. 

Alguns meses depois, em setembro de 2011, o Projeto de Lei nº 612/2011 (denominado 

“Casamento Homoafetivo”) foi apresentado pela Senadora Marta Suplicy (PT/SP) perante o 

Senado Federal com o propósito de alterar “os arts. 1.723 e 1.726 do Código Civil, para permitir 

o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo”5. Ainda em outubro de 

2011, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do recurso especial nº 1.183.378, 

reconheceu a inexistência de impedimento ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 175/2013 

dispondo sobre a impossibilidade de o serviço de registro civil se recusar a celebrar o casamento 

civil e conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesse mesmo 

ano, foi apresentado perante a Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 6.583/2013 

                                                 
4 Fonte: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf>. Acesso em 03.12.2018. 
5 Fonte: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589> Acesso em 25.06.2018. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
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(denominado “Estatuto da Família”) pelo Deputado Federal Anderson Ferreira (PR/PE), 

propondo medidas para salvaguardar especial proteção somente para famílias formadas a partir 

da união de um homem e uma mulher.  

Esses acontecimentos somados aos discursos parlamentares proferidos nos plenários da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a família homoafetiva representam as 

unidades de análise da dissertação de mestrado e estão documentadas por meio de votos, 

acórdãos, sessões deliberativas, discursos e pareceres públicos disponibilizados por órgãos 

oficiais do Estado.  

O critério de seleção das unidades de análise do Poder Judiciário é distinto do critério 

empregado para o Poder Legislativo, dada a diferença de funcionamento existente entre os dois 

Poderes. No Poder Judiciário, buscamos os pronunciamentos dos órgãos de cúpula 

considerados paradigmáticos e capazes de pautar as decisões futuras sobre o tema da família 

homoafetiva, no que localizamos o julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo 

STF, o julgamento do recurso especial nº 1.183.378 pelo STJ e a edição da Resolução nº 175 

do CNJ.  

Já no Poder Legislativo, optamos por selecionar os discursos parlamentares e as 

propostas legislativas distribuídas a partir de 2011, por considerarmos esse ano como marco 

temporal inicial da construção jurídica da família homoafetiva. Os discursos parlamentares 

foram escolhidos com a finalidade de identificar os principais parlamentares que se mobilizam 

em torno do tema, seja a favor ou contra a família homoafetiva, bem como verificar de que 

maneira o assunto é abordado e como foram recebidas as movimentações realizadas pelo Poder 

Judiciário6. Assim, selecionamos setenta e nove (79) discursos realizados no plenário do 

Congresso Nacional por quarenta (40) parlamentares distintos, no período de janeiro de 2011 a 

abril de 2018, utilizando as expressões “união homoafetiva”, “mesmo sexo”, “casamento gay” 

e “casamento homossexual”.  

Também mapeamos as propostas legislativas distribuídas no período de 2011 a 2018 

por meio da consulta das expressões “mesmo sexo” e “união homoafetiva” nos sites da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, a fim de verificar seu volume, tipo e natureza, o que 

revelou um total de treze propostas, nas quais se incluem uma proposta de emenda à 

                                                 
6 O mapeamento dos discursos parlamentares foi inspirado no trabalho de Luis Felipe Miguel, Flávia Biroli e 

Rayani Mariano (2017), que demonstrou como essa análise pode auxiliar a “identificar os principais atores 

políticos envolvidos e as linhas gerais em que se desenvolveu a discussão parlamentar” (MIGUEL; BIROLI; 

MARIANO, 2017, p. 231). 
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Constituição (PEC), seis projetos de lei (PL) e seis projetos de decreto legislativo (PDC). Com 

relação à valoração dessas propostas, classificamos cinco delas como sendo favoráveis e oito 

como sendo contrárias à família homoafetiva a partir da leitura do projeto inicial e da exposição 

de motivos. Por fim, consultamos o andamento das propostas legislativas para selecionar as que 

mais haviam avançado em sua tramitação, o que nos levou a selecionar o Projeto de Lei nº 

612/2011 (denominado “Casamento Homoafetivo”) e o Projeto de Lei nº 6.583/2013 

(denominado “Estatuto da Família”) para análise qualitativa mais detida.  

A análise indutiva desse material resultou na constatação de que existe um tripé que 

sustenta a discussão: o conceito de família, a competência normativa e a função mobilizada. Ou 

seja, a partir de um conceito de família específico, os atores autorizados a atuar por uma 

competência normativa mobilizam uma função institucional para justificar a extensão e os 

limites de sua atuação. O problema da presente pesquisa, portanto, é entender quais 

competências e funções dos Poderes Judiciário e Legislativo foram mobilizadas pelos próprios 

parlamentares e julgadores na definição de um conceito de família próprio. 

 Nesse contexto, a pergunta de pesquisa é a seguinte: “como se movimentaram os 

Poderes Judiciário e Legislativo para dizer o que é família no Brasil?”. A partir dessa pergunta 

formulamos duas hipóteses: a primeira delas é que os julgadores e legisladores adotaram 

conceitos de família próprios e a partir deles justificaram a atuação dos Poderes aos quais fazem 

parte, mobilizando funções que, na sua visão, seriam decorrentes de competências normativas. 

A segunda hipótese é que quanto mais restrito o conceito de família adotado por determinado 

julgador ou legislador, mais limites tais atores impuseram à atuação da instituição, ao passo que 

se o conceito de família adotado é mais amplo, as funções mobilizadas pelos atores tiveram o 

propósito de ampliar o campo de atuação da instituição. 

A fim de verificar essas hipóteses, dividimos a dissertação em seis Capítulos. O primeiro 

Capítulo tem o objetivo de introduzir o leitor nos fatos cronológicos que caracterizam a 

discussão da família homoafetiva no Brasil, mediante a apresentação de detalhes do julgamento 

da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo STF, do julgamento do recurso especial nº 

1.183.378 pelo STJ, da edição da Resolução nº 175 do CNJ, dos discursos parlamentares 

realizados nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Projeto de Lei do 

Senado nº 612/2011 (“Casamento homoafetivo”) e do Projeto de Lei da Câmara nº 6.583/2013 

(“Estatuto da Família”). 

No segundo Capítulo da dissertação são trabalhados os conceitos de família presentes 

na doutrina brasileira e a maneira como utilizados pelos membros do Poder Judiciário e do 
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Poder Legislativo. A partir do mapeamento da doutrina de direito civil e de família, 

classificamos os conceitos de família encontrados em conceito restrito – grupo formado a partir 

da união de um homem, uma mulher e seus filhos, pautado pelos critérios da heteroafetividade 

e monogamia – e em conceito amplo, que encara a família como sendo um grupo de pessoas 

unidas pelo afeto e como ambiente de realização pessoal. Nesse contexto, o leitor encontrará os 

autores consultados divididos em duas correntes doutrinárias de acordo com esses conceitos de 

família e, logo após, está a descrição de como os atores do sistema de justiça utilizaram os dois 

conceitos de maneira distinta, criando uma divergência interna no Poder Judiciário que, por sua 

vez, também foi localizada no Poder Legislativo.  

A abordagem dos conceitos de família a partir da doutrina tem como pressuposto 

organizar o debate no campo do Direito, além de ser uma maneira metódica de introduzir o 

leitor na discussão que foi empreendida por julgadores e legisladores. Com isso não 

pretendemos demonstrar que a criação do direito de pessoas homoafetivas constituir família foi 

necessariamente habilitada por uma corrente doutrinária. Entretanto, há uma correlação entre 

os conceitos de família discutidos na doutrina e aqueles utilizados como insumo por julgadores 

e legisladores que entendemos ser pertinente evidenciar ao longo da dissertação de mestrado, 

sobretudo pela interligação que a escolha de cada conceito de família tem com a justificativa 

empregada por esses atores ao realizar determinado movimento. 

O terceiro Capítulo apresenta três competências constitucionais do Poder Judiciário, a 

saber, controle de constitucionalidade, resolução de conflitos e o controle da atuação 

administrativa pelo CNJ. No quarto Capítulo, problematizamos os movimentos realizados no 

exercício de tais competências por meio da mobilização da função contramajoritária no 

julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ, da função da uniformização da 

jurisprudência no julgamento do recurso especial nº 1.183.378/RS e da função correcional na 

edição da Resolução nº 175/2013 do CNJ, bem como os limites a essas funções suscitados como 

contrapesos por membros do próprio Poder Judiciário. Ao final do Capítulo é apresentada a 

reação do Poder Legislativo às movimentações realizadas pelo Judiciário para autorizar as 

pessoas homoafetivas a constituir família.  

Espera-se que a apresentação da maneira como não houve consenso entre os atores do 

sistema de justiça no exercício das competências do Poder Judiciário permita que o leitor 

vislumbre como a criação de um direito é dinâmica e a definição de família no ordenamento 

jurídico é disputada por atores internos a essas instituições. Da mesma forma que houve 

disputas no Judiciário, pretendemos que o quinto e sexto Capítulos instiguem a curiosidade 
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sobre o efetivo funcionamento do Poder Legislativo, as disputas parlamentares e as possíveis 

razões para não aprovação de qualquer projeto de lei sobre o tema da família homoafetiva até 

o momento. 

Para atingir esse objetivo, no quinto Capítulo apresentamos as competências do Poder 

Legislativo e discorremos acerca do comportamento parlamentar delineado pelas regras 

partidárias, do processo legislativo de uma lei ordinária e das Comissões Parlamentares. O sexto 

Capítulo, por sua vez, reflete sobre as razões pelas quais nenhum projeto de lei sobre a família 

homoafetiva foi aprovado, seja contra ou a favor. A atuação do Poder Legislativo também é 

refletida nesse capítulo enquanto pautada pelo posicionamento do Poder Judiciário que afirmou 

o direito das pessoas homoafetivas a constituir família, fazendo emergir duas funções 

mobilizadas pelos legisladores: a deferente e a reformadora. 

Assim, ainda que não tenhamos uma resposta final do Poder Legislativo federal sobre o 

tema da família homoafetiva, a intenção é refletir sobre o fato de parlamentares estarem 

mobilizando duas funções com a finalidade de produzir resultados antagônicos a partir de 

decisões do Poder Judiciário: por um lado, regulamentando as decisões e prestando deferência 

e, por outro, reformando tais pronunciamentos judiciais e contrariando os órgãos do sistema de 

justiça. Ou seja, antes da discussão sobre como o Poder Legislativo deveria se portar ante um 

posicionamento do Poder Judiciário, pretendemos apresentar ao leitor as movimentações que 

vêm sendo realizadas na prática pelos parlamentares. 

Por fim, são sintetizados os resultados da presente pesquisa e formuladas as 

considerações finais. Nessa derradeira seção, sintetizamos o produto do cotejo entre o 

referencial teórico utilizado na pesquisa e os resultados da análise documental realizada, a fim 

de tecer considerações sobre quão dinâmica foi a criação do direito à família homoafetiva, 

marcada por disputas internas aos Poderes Judiciário e Legislativo e sem consenso entre os 

atores envolvidos. De um lado, há uma parcela de atores tanto no Judiciário como no 

Legislativo que, a partir de um conceito amplo de família, mobiliza competências normativas e 

funções próprias em um esforço progressista de garantir o direito à família para as pessoas 

homoafetivas. Por outro lado, há uma resistência de atores desses mesmos Poderes que utilizam 

o conceito restrito de família como limite à atuação das instituições. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. A sequência dos eventos nos Poderes Judiciário e Legislativo. 

O Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a conceder, juridicamente, o 

direito de constituir família para casais homoafetivos, sendo que, até maio de 2018, cerca de 20 

mil casamentos civis entres pessoas do mesmo sexo já haviam sido celebrados no país7. Tal 

reconhecimento de direitos à população LGBT foi concretizado pelo Poder Judiciário em uma 

série de etapas realizadas por diferentes órgãos do sistema de justiça e, apesar de existir diversos 

projetos de legislação sobre o tema em trâmite perante o Poder Legislativo federal, nenhum 

deles foi aprovado até o momento.  

Nesse contexto, apresentaremos, na sequência, as unidades de análise escolhidas para 

compor a presente dissertação: julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo STF, o 

julgamento do recurso especial nº 1.183.378 pelo STJ, a edição da Resolução nº 175 do CNJ, 

discursos parlamentares realizados nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, Projeto de Lei do Senado nº 612/2011 (“Casamento homoafetivo”) e Projeto de Lei da 

Câmara nº 6.583/2013 (“Estatuto da Família”). 

Essa apresentação tem a finalidade de construir uma cronologia de eventos relevantes 

para compreender como a construção do direito de constituir uma família homoafetiva foi 

empreendida pelo Poder Judiciário e a consequente reação do Poder Legislativo a essa 

construção. 

 

1.1. Movimentações do Poder Judiciário. 

Em fevereiro de 2008, foi proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio 

Cabral, a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)8 autuada sob o nº 1329, 

                                                 
7 Fonte: CNJ. <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87009-cnj-13-anos-de-conquistas-para-uma-justica-mais-

celere-e-eficiente>. Acesso em 23 de junho de 2018. 
8 A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma das modalidades de controle concentrado de 

constitucionalidade e tem como objeto “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público”, conforme disposto no art. 1º da Lei 9.882 de 1999. A ação foi originalmente prevista na Constituição 

Federal de 1988 e é uma via processual singular, “não sendo possível identificar proximidade imediata com outras 

figuras existentes no direito comparado” (BARROSO, 2006, p. 244).  
9 As informações sobre o julgamento foram extraídas da análise de todas as peças processuais referentes à ADPF 

123/RJ e ADI 4277/DF disponibilizadas no site do STF. Fontes: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=11872> e < 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobj

etoincidente=2598238>. Acesso em 07.05.2018.   

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=11872
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=11872
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=11872
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=11872
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2598238
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2598238
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2598238
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2598238
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na qual foram incluídos no polo passivo o próprio Governador do Estado do Rio de Janeiro, a 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e os Tribunais de Justiça dos Estados. 

Por meio dessa ação, sustentou-se que a redação do Decreto-lei nº 220 de 1975, que 

instituiu o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro, e a interpretação conferida a esse Decreto por alguns julgados proferidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram causadores de lesão ao negar às uniões 

homoafetivas o mesmo regime jurídico das uniões estáveis heteroafetivas. Os preceitos 

fundamentais invocados na petição inicial foram o direito à igualdade (art. 5º, caput, CF); 

direito à liberdade e autonomia da vontade (art. 5º, II, CF); princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, IV, CF); e princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF).  

Ao final da petição inicial, os pedidos foram sintetizados da seguinte forma: que 

liminarmente se declare a validade das decisões administrativas que equipararem as uniões 

homoafetivas às uniões estáveis heteroafetivas, suspendendo o andamento dos processos e 

decisões em sentido contrário; no mérito, que o Decreto-Lei nº 220/75 seja interpretado 

conforme a CF para que os benefícios previstos se estendam às uniões homoafetivas e seja  

declarado que as decisões judiciais que negam equiparação jurídica violam preceitos 

fundamentais; e, subsidiariamente, que a ADPF seja recebida como ADI. 

Após um ano e cinco meses de tramitação da ADPF nº 132, foi proposta a ADPF nº 

178-1 pelo Ministério Público Federal, representado pela Vice Procuradora-Geral da República, 

Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, com a inclusão do Presidente da República e o 

Congresso Nacional no polo passivo. Na petição inicial da ADPF nº 178-1 foi pedido que o 

STF declare que é obrigatório no Brasil o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar, desde que atendidos os requisitos exigidos para a constituição da 

união estável entre homem e mulher. 

Entendendo pela ausência de objeto específico e delimitado a ser impugnado por ADPF, 

o Relator conheceu a ação como ação direta de inconstitucionalidade (ADI)10 com pedido de 

                                                 
10 A ação direta de inconstitucionalidade também é uma modalidade de controle concentrado de 

constitucionalidade prevista na CF, sendo regida pela Lei 9.868 de 1999. O objetivo dessa ação é afastar a 

inconstitucionalidade de atos normativos a fim de que o ordenamento jurídico permaneça em conformidade com 

a Constituição, “fazendo com que os atos normativos declarados inconstitucionais passem a ser como normas que 

sequer existam, em alguns casos, ressalvadas as possibilidades de modulação dos efeitos” (ALVIM, 2014, p. 103). 
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interpretação do art. 1.723 do Código Civil11 conforme a CF e o processo foi novamente 

autuado como ADI nº 4.277. 

Ambas as ações prosseguiram com seu regular processamento, sendo que, em março de 

2011, os autos foram apensados para que, dois meses depois, as ações fossem julgadas 

conjuntamente com a prolação de um único acórdão que equiparou as uniões homoafetivas às 

uniões estáveis heteroafetivas, também conhecendo a ADPF nº 132 como ADI e julgando 

ambas as ações procedentes, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. 

Dos onze Ministros que compunham o STF à época, participaram do julgamento apenas 

nove deles: os Ministros Ayres Britto (Relator), Luiz Fux, Cezar Peluso, Celso de Mello, Marco 

Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia12. Os 

Ministros Dias Toffoli e Ellen Gracie não participaram do julgamento por estarem impedido e 

ausente, respectivamente. 

Paralelamente ao julgamento ocorrido no STF, em março de 2009, duas mulheres que 

conviviam em união estável ajuizaram ação com pedido de habilitação para o casamento 

perante a Vara de Registros Públicos e de Ações Especiais da Fazenda Pública da Comarca de 

Porto Alegre, RS, após terem o pedido de habilitação para casamento negado por dois Cartórios 

de Registros Civis daquela cidade13.  

O pedido foi julgado improcedente e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul sob o fundamento de que o casamento previsto no Código Civil é possível 

somente entre homem e mulher. Um ano depois do ajuizamento da ação, o caso foi distribuído 

ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgamento do recurso especial nº 1.183.378/RS14, 

                                                 
11 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

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

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência 

do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. 
12 Para referência nesta dissertação, utilizamos as abreviações dos nomes que os Ministros empregaram nos 

acórdãos analisados. De qualquer forma, esclarecemos que seus nomes completos são: Carlos Augusto Ayres de 

Freitas Britto (Ayres Britto), Luiz Fux, Antonio Cezar Peluso (Cezar Peluso), José Celso de Mello Filho (Celso 

de Mello), Marco Aurélio Mendes de Farias Mello (Marco Aurélio), Gilmar Ferreira Mendes (Gilmar Mendes), 

Joaquim Benedito Barbosa Gomes (Joaquim Barbosa), Enrique Ricardo Lewandowski (Ricardo Lewandowski) e 

Cármen Lúcia Antunes Rocha (Cármen Lúcia). 
13 Como o processo tramita sob segredo de justiça, os dados foram coletados do acórdão proferido pelo 

STJ.Fonte:<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=109902

1&num_registro=201000366638&data=20120201&formato=PDF>. Acesso em 07.05.2018. 
14 O recurso especial tem o objetivo de uniformizar a aplicação da lei federal em todo o país, pretendendo o “STJ 

zelar pelo sistema federativo e evitar regionalização da interpretação da norma federal. Por tal razão, este recurso 

analisa tão somente a matéria de direito, não atentando para os aspectos fáticos da demanda” (GAJARDONI et 

al., 2017, p. 1159). 
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no qual sustentou-se que o acórdão violou o art. 1.521 do Código Civil15, uma vez que esse 

artigo, ao prever os impedimentos para o casamento, não elenca a identidade de sexos como 

impeditivo. Em outubro de 2011 – cinco meses após o julgamento pelo STF – a Quarta Turma 

do STJ, por maioria, deu provimento ao recurso especial “para afastar o óbice relativo à 

diversidade de sexos e para determinar o prosseguimento do processo de habilitação de 

casamento”.  

O voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão foi acompanhado pelos Ministros 

Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi, que também declarou voto após 

pedido de vista. A divergência foi suscitada pelo Ministro Raul Araújo que votou pelo não 

conhecimento do recurso especial, declarando o entendimento de que a apreciação do 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo seria de competência do STF em razão da 

natureza constitucional do tema. A íntegra do acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça 

Eletrônico em fevereiro de 2012, sendo que o acórdão se tornou definitivo dois meses depois. 

Considerando as decisões do STF e do STJ que equipararam as uniões estáveis 

homoafetivas às heteroafetivas e inexistência de impedimento para o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, o Conselho Nacional de Justiça16, em maio de 2013, aprovou, por maioria, a 

Resolução nº 175, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Joaquim Barbosa, que à época 

era o Ministro do STF que ocupava a presidência do CNJ17. A Resolução nº 175 do CNJ dispôs 

sobre a vedação “às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento 

civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo”18. Na 

hipótese de ocorrer tal recusa, deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor para as 

providências cabíveis.  

Portanto, a sucessão de atos judiciais relativos à união estável e ao casamento 

homoafetivos – o que denominaremos de família homoafetiva – pode ser sintetizada na linha 

                                                 
15 Art. 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. 
16 O CNJ é um órgão integrante do Poder Judiciário, nos termos do art. 92, I-A da CF, incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, denominada Reforma do Poder Judiciário. 
17 Fonte: Ata da Sessão Ordinária nº 169 do CNJ. Disponível em 

<3http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/ata_e_certidoes_de_julgamento/ata_e_certidoes_de_julgamen

to_169_14052013_31052013152255.pdf>. Acesso em 05.05.2018. 
18 Fonte: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2504>. Acesso em 03.05.2018. 
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do tempo apresentada abaixo:  

Figura 1 – Linha do Tempo sobre a atuação do Poder Judiciário.  

Fonte: elaboração própria. 

 

1.2. Movimentações do Poder Legislativo. 

Aplicando-se os mesmos marcos temporais de atuação do Poder Judiciário como lente 

de análise para o Poder Legislativo, tem-se uma maior atuação dos parlamentares em reação ao 

julgamento do STF em maio de 2011 e à edição da Resolução nº 175 do CNJ em maio de 2013. 

O primeiro indicativo dessa reação é resultado do levantamento dos discursos realizados 

por parlamentares em plenário19 no período de janeiro de 2011 a abril de 2018, utilizando as 

expressões “união homoafetiva”, “mesmo sexo”, “casamento gay” e “casamento 

homossexual”, que demonstrou a existência de sessenta e oito (68) discursos realizados na 

Câmara dos Deputados e onze (11) discursos realizados no plenário do Senado Federal que 

classificamos como contrários ou favoráveis à atuação do Poder Judiciário.  

Pelo gráfico abaixo é possível notar que os dois períodos de aumento de discursos 

parlamentares – sobretudo contrários ao reconhecimento da família homoafetiva – são nos dias 

subsequentes ao julgamento do STF e à edição da Resolução do CNJ. 

 

 

  

                                                 
19 Os discursos representam o uso da palavra pelo parlamentar, prevista no art. 14 do Regimento Interno do Senado 

Federal (RISF) e art. 98, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICP), sendo arquivados no site 

das respectivas Casas. Fontes: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos> e 

<http://www2.camara.leg.br/deputados/discursos-e-notas-taquigraficas>. No total, foram localizados 79 discursos 

realizados por 40 parlamentares nos plenários do Congresso Nacional. 
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Figura 2 – Gráfico dos discursos parlamentares realizados nos plenários da Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal.  

 

 

Fonte: elaboração própria.  

O segundo indicativo da reação do Poder Legislativo reside no monitoramento das 

propostas legislativas apresentadas, no período de maio de 2011 a maio de 2018, perante o 

Congresso Nacional com o objetivo de discutir a família homoafetiva, que revela um total de 

treze propostas, nas quais se incluem uma proposta de emenda à Constituição (PEC)20, seis 

projetos de lei (PL)21 e seis projetos de decreto legislativo (PDC)22. 

Desse total de propostas legislativas cinco são favoráveis à família homoafetiva e, de 

certa forma, reconhecem como legítima a atuação do Poder Judiciário e oito são completamente 

contrárias e objetivam sustar ou reformar o entendimento do Poder Judiciário sobre a 

possibilidade jurídica da família homoafetiva. O maior número de propostas igualmente foi 

apresentado nos anos de 2011 e 2013 – anos de maior atuação do Poder Judiciário – conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

                                                 
20 A PEC é o instrumento de concretização de uma emenda à Constituição dentro das possibilidades elencadas no 

art. 60 da CF e respeitadas as “limitações explícitas” previstas no § 4º desse mesmo dispositivo – expressão 

utilizada por José Afonso da Silva (2012, p. 450) no tratamento das cláusulas pétreas. 
21 O PL, seja do Senado ou da Câmara, é o ato que desencadeia o procedimento de elaboração de uma lei ordinária 

e compreende a fase introdutória, a fase constitutiva, na qual há a deliberação e a sanção, a fase complementar, na 

qual se insere a promulgação e a publicação. 
22 Por meio do PDC se inicia o procedimento de elaboração de um decreto legislativo que, por sua vez, consiste 

em lei que não exige a remessa ao Presidente da República para a sanção e versa sobre matérias de competência 

exclusiva do Congresso, arroladas no art. 49 da CF.   

0

5

10

15
Ja

n
-1

1

M
ay

-1
1

S
ep

-1
1

Ja
n

-1
2

M
ay

-1
2

S
ep

-1
2

Ja
n

-1
3

M
ay

-1
3

S
ep

-1
3

Ja
n

-1
4

M
ay

-1
4

S
ep

-1
4

Ja
n

-1
5

M
ay

-1
5

S
ep

-1
5

Ja
n

-1
6

M
ay

-1
6

S
ep

-1
6

Ja
n

-1
7

M
ay

-1
7

S
ep

-1
7

Ja
n

-1
8

Discursos Favoráveis Discursos Contrários

Decisão 

STF 

Decisão 

STJ 
Resolução 

CNJ 



 28 

Tabela 1 – Propostas legislativas que discutem a família homoafetiva no Congresso Nacional. 

Proposta Proponente Partido23 Objeto Valoração 

PLS 612/ 

2011 

Senadora 

Marta Suplicy 

PT/SP Alteração dos artigos 1.723 e 1.726 do Código Civil 

para permitir o reconhecimento legal da união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Favorável 

PDC 

224/2011 

Deputado 

João Campos  

PSDB/GO Sustar a aplicação da decisão do STF na ADI 4277 

e ADPF 132, que reconhece a entidade familiar da 

união entre pessoas do mesmo sexo. 

Contrário 

PDC 

325/2011 

Deputado 

João Campos 

PSDB/GO Sustar a aplicação da decisão do STF na ADI 4277 

e ADPF 132 e 178, que reconhece a entidade 

familiar da união entre pessoas do mesmo sexo. 

Contrário 

PLC 

1865/2011 

Deputado 

Salvador 

Zimbaldi 

PDT/SP Regulamentar o artigo 226, § 3º da Constituição 

Federal para que a união estável seja reconhecida 

apenas entre um homem e uma mulher. 

Contrário 

PDC 

637/2012 

Deputado 

Pastor Marco 

Feliciano 

PSC/SP Sustar a aplicação da decisão do STF proferida na 

ADI 4277 e na ADPF 132, que reconhece como 

entidade familiar a união entre pessoas do mesmo 

sexo. 

Contrário 

PLS 

470/2013 

Senadora 

Lídice da 

Mata 

PSB/BA Dispor sobre o Estatuto das Famílias. Favorável 

PLC 

5120/2013 

Deputados 

Jean Wyllys e 

Érika Kokay 

PSOL/RJ, 

PT/DF 

Alterar os artigos 551, 1.514, 1.517, 1.535, 1.541, 

1.565, 1.567, 1.598, 1.642, 1.723 e 1.727 do Código 

Civil, para reconhecer o casamento civil e a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Favorável 

PDC 

1054/2013 

Deputado 

Marcos 

Rogério 

PDT/RO Sustar a resolução nº 175 de 2013, do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Contrário 

PDC 

871/2013 

Deputado 

Arolde de 

Oliveira 

PSD/RJ Sustar os efeitos da resolução nº 175 de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Contrário 

PLC 

6583/2013 

Deputado 

Anderson 

Ferreira 

PR/PE Dispor sobre o Estatuto da Família. Contrário 

PEC 

158/2015 

Deputado 

João Carlos 

Bacelar 

PTN/BA Alterar o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal 

para reconhecer como entidade familiar o núcleo 

social formado por duas ou mais pessoas unidas por 

laços sanguíneos ou afetivos, originados pelo 

casamento, união estável ou afinidade. 

Favorável 

PDC 

639/2017 

Deputado 

Professor 

Victório Galli 

PSC/MT Sustar os efeitos da resolução nº 175 de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Contrário 

PLS 

134/2018 

Comissão de 

Direitos 

Humanos e 

Legislação 

Participativa 

 Instituir o Estatuto da Diversidade Sexual e de 

Gênero. 

 

Favorável 

Fonte: elaboração própria24. 

                                                 
23 O partido indicado corresponde à filiação do parlamentar no momento da prática do ato legislativo. 
24 Informações obtidas em consulta aos sites do Senado Federal e Câmara dos Deputados em 05.05.2018. 

PLS 612/2011: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589>. 

PDC 224/2011: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503973>. 

PDC 325/2011: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511719> 

PLC 1865/2011: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512815> 

PDC 637/2012: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=552023> 

PLS 410/2013:  <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115242>. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503973
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503973
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511719
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511719
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512815
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512815
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=552023
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=552023
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115242
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115242
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  As propostas que tiveram maior evolução legislativa, ou seja, nas quais houve pareceres 

proferidos pelas respectivas comissões parlamentares de análise são os PLS nº 612/2011 

(denominado “Casamento Homoafetivo”) e PLC nº 6583/2013 (denominado “Estatuto da 

Família”) e, por essa razão, esses dois projetos são analisados com maior detalhamento na 

presente pesquisa. 

O PLS nº 612/2011 foi apresentado pela Senadora Marta Suplicy (PT/SP) perante o 

Senado Federal em setembro de 2011 com o propósito de alterar “os arts. 1.723 e 1.726 do 

Código Civil, para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo 

sexo”25. Pela proposta inicial do PLS, referidos dispositivos do Código Civil passariam a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família.  

..............................................................(NR)  

Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante 

requerimento formulado dos companheiros ao oficial do Registro Civil, no qual 

declarem que não têm impedimentos para casar e indiquem o regime de bens que 

passam a adotar, dispensada a celebração ” (NR)  

Parágrafo único – Os efeitos da conversão se produzem a partir da data do registro do 

casamento
26. 

O PLS foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em 

2012 com parecer favorável da Senadora Relatora Lídice da Mata (PSB/BA) e, logo em 

seguida, foi remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Em 

maio de 2017, os membros da Comissão aprovaram o parecer favorável do Senador Relator 

Roberto Requião (PMDB/PR) e rejeitaram a emenda proposta pelo Senador Magno Malta 

(PR/ES).  

Após a rejeição do requerimento apresentado pelo Senador Magno Malta (PR/ES) com 

objetivo de adiar a discussão do PLS para que fosse ouvida a Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, o PLS foi incluído na Ordem do Dia de 29.11.2017 a fim de ser 

apreciado pelo Plenário do Senado Federal. 

                                                 
PLC 5120/2013: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=567021> 

PDC 1054/2013: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584580> 

PDC 871/2013: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=578114> 

PLC 6583/2013: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005> 

PEC 158/2015: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2024222> 

PDC 639/2017: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2132541> 

PLS 134/2018: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132701> 
25 

Fonte: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589>. Acesso em 23.05.2017. 
26 Fonte: < http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=611820&disposition=inline>. Acesso em 

25.06.2017.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=567021
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584580
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=578114
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2024222
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2132541
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132701
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=611820&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=611820&disposition=inline
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Desde então, o PLS foi incluído na Ordem do Dia para votação ao menos quatro vezes, 

sendo adiada a apreciação em todas as ocasiões. Tal atraso foi objeto de discursos em plenário27, 

nos quais a autora Senadora Marta Suplicy (MDB/SP) expressou sua preocupação com a inércia 

dos Senadores em relação a esse PLS. Com o fim da 55ª Legislatura (2015-2019), o projeto foi 

automaticamente arquivado em 20.12.2018 por estar em tramitação há mais de duas 

legislaturas, nos termos do § 1º do art. 332 do RISF28. 

Assim como o PLS nº 612/2011 pode ser considerado uma reação ao julgamento do 

STF, o PLC nº 6.583/201329 (“Estatuto da Família”), apresentado pelo Deputado Federal 

Anderson Ferreira (PR/PE) apenas cinco meses após a edição da Resolução nº 175 do CNJ, 

pode ser considerado uma reação ao ato do CNJ. 

Por meio do PLC nº 6.583/2013 foram propostas medidas para conferir proteção 

especial às famílias, como direito à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, recreação, 

trabalho e vida em comunidade. No entanto, a única família merecedora dessa especial proteção 

seria aquela formada a partir da união de um homem e uma mulher. Como o PLC versa sobre 

matéria de competência de mais de três Comissões da Câmara dos Deputados30, foi formada 

uma Comissão Especial para examinar a admissibilidade e o mérito do PLC e das emendas 

eventualmente apresentadas, conforme previsão do art. 34 do RICD31.  

Após a realização de audiências públicas, em novembro de 2014, foi apresentado o 

parecer do Deputado Relator Ronaldo Fonseca (PR/PB) votando pela aprovação do PLC e da 

                                                 
27 Nos discursos realizados em 06.12.2017 e 13.03.2018, a Senadora discorreu sobre a “sabotagem” na votação do 

PLS e sobre a preocupação com a onda conservadora pela qual o Brasil está passando. 
28 “Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação no Senado, exceto: (...)  

§ 1º Em qualquer das hipóteses dos incisos do caput, será automaticamente arquivada a proposição que se encontre 

em tramitação há duas legislaturas, salvo se requerida a continuidade de sua tramitação por 1/3 (um terço) dos 

Senadores, até 60 (sessenta) dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura seguinte ao 

arquivamento, e aprovado o seu desarquivamento pelo Plenário do Senado”. 
29 Fonte: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005>. Acesso em 

28.05.2017.  
30 As Comissões competentes para apreciar o PLC são Comissão de Direitos Humanos e Minorias; Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Comissão da Educação, Seguridade Social e Família; e 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
31 Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: 

 I – proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento 

obedecerão às normas fixadas nos Capítulos I e III, respectivamente, do Título VI;  

II – proposições que versarem matéria de competência de mais de três Comissões que devam pronunciar- -se 

quanto ao mérito, por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão 

interessada.  

§ 1º Pelo menos metade dos membros titulares da Comissão Especial referida no inciso II será constituída por 

membros titulares das Comissões Permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em causa.  

§ 2º Caberá à Comissão Especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas 

que lhe forem apresentadas, observado o disposto no art. 49 e no § 1º do art. 24. 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
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emenda apresentada pelo Deputado Marcos Rogério (PDT/RO) para incluir a obrigação do 

Estado na “efetivação do direito à vida desde a concepção”, bem como acrescentando no 

substitutivo do PLC a possibilidade de internação compulsória de dependentes químicos. No 

mês seguinte, o Relator apresentou parecer rejeitando as emendas apresentadas e a Deputada 

Manuela D’Ávila (PCdoB/RS) declarou voto em separado. 

A sessão da Comissão Especial foi impugnada pela Deputada Erika Kokay (PT/DF) em 

recurso interposto com pedido de anulação e invalidação dos atos praticados, pois a deliberação 

foi realizada no mesmo horário da Ordem do Dia da sessão ordinária da Câmara, o que viola o 

§1º do art. 46 do RICD32. 

Com o encerramento da 54ª Legislatura da Câmara dos Deputados (2011-2015), o PLC 

nº 6.583/2013 foi automaticamente arquivado nos termos do art. 105 do RICD33, sendo 

desarquivado em fevereiro de 2015. Uma nova Comissão Especial foi formada e o Deputado 

Diego Garcia (PHS/PR) tornou-se Relator do PLC, seguindo-se a realização de novas 

audiências públicas, encontros regionais e requerimentos de prorrogação de prazo para 

apresentação do parecer do Relator. 

Em setembro de 2015, foi aprovado o parecer favorável ao PLC apresentado pelo 

Relator e a Deputada Erika Kokay (PT/DF) declarou voto em separado. Posteriormente, foram 

interpostos dois recursos que ainda aguardam apreciação.  

Os próximos capítulos desta dissertação se destinam à análise específica dos 

fundamentos utilizados nos acórdãos proferidos pelo STF e pelo STJ, bem como a deliberação 

que resultou na aprovação da Resolução nº 175 do CNJ, discursos em plenário da Câmara dos 

                                                 
32 Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados, ordinariamente de terça a 

quinta-feira, a partir das nove horas, ressalvadas as convocações de Comissão Parlamentar de Inquérito que se 

realizarem fora de Brasília.  

§ 1º Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da Ordem 

do Dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. 
33 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à 

deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 

pareceres ou sem eles, salvo as:  

I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões;  

II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;  

III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;  

IV – de iniciativa popular;  

V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.  

Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 

primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a 

tramitação desde o estágio em que se encontrava. 
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Deputados e Senado Federal, pareceres, votos e emendas apresentadas aos PLS nº 612/2011 e 

PLC nº 6.583/2013 que, sinteticamente, se distribuem na seguinte forma cronológica: 

Figura 3 – Linha do tempo comparativa das movimentações dos Poderes Judiciário e Legislativo.  

Fonte: elaboração própria. 

 

1.3. Síntese do Capítulo 1. 

O objetivo desse Capítulo foi ressaltar que a família homoafetiva foi juridicamente 

declarada pelo Poder Judiciário e não pelo Legislativo. Por essa razão, nos dedicamos a 

apresentar a cronologia de eventos que levaram à concessão de status jurídico à família formada 

a partir do par de pessoas do mesmo sexo mediante pronunciamentos judiciais concedidos na 

ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo STF, no julgamento do recurso especial nº 1.183.378 

pelo STJ e na edição da Resolução nº 175 do CNJ. Foram movimentações graduais e 

escalonadas: em primeiro lugar, o STF equiparou as uniões estáveis homoafetivas às 

heteroafetivas em direitos, depois, o STJ declarou que não há impedimento para o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo e, por fim, o CNJ editou Resolução proibindo o serviço de registro 

civil de se recusar a celebrar tais uniões estáveis e casamentos. 

A apresentação das movimentações do Poder Legislativo – traduzidas na descrição dos 

discursos parlamentares realizados nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, do Projeto de Lei do Senado nº 612/2011 (“Casamento homoafetivo”) e do Projeto de 

Lei da Câmara nº 6.583/2013 (“Estatuto da Família”) – teve o intuito de delinear a reação dos 

parlamentares aos pronunciamentos judiciais e antecipar a dificuldade do Congresso Nacional 

em fazer aprovar propostas de sua própria autoria no tocante ao conceito de família, 

regulamentação que abrange tanto a esfera constitucional, como do direito civil e de família. 

 

2011 2012 2013
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STJ dá 

provimento 
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1183378 
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6583/2013 na 
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do PLS 
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Movimentações do Legislativo
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Finalizada a apresentação das unidades de análise que compõem a presente dissertação 

de mestrado, passamos a problematizar a evidência empírica à luz do debate doutrinário sobre 

os conceitos de família (Capítulo 2), as competências do Poder Judiciário (Capítulo 3), como o 

Poder Judiciário exerceu suas competências e funções (Capítulo 4), as competências do Poder 

Legislativo (Capítulo 5) e o exercício das competências e funções do Poder Legislativo 

(Capítulo 6). Ao final, são apresentadas conclusões e reflexões inspiradas pelos resultados da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2  

 

2. Quando Judiciário e Legislativo competem pela competência: os conceitos de família em 

construção. 

Nas movimentações realizadas com a finalidade de conferir status jurídico à família 

homoafetiva, o Poder Judiciário mobilizou dois tipos de conceitos de família também presentes 

na doutrina brasileira de direito civil e direito de família, que na presente dissertação 

denominamos de conceito amplo e conceito restrito. Neste segundo capítulo, apresentamos a 

discussão desses conceitos na doutrina brasileira e a maneira como os Ministros do STF se 

utilizaram deles no julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF, explorando a 

divergência interna entre os três Ministros que optaram pelo conceito restrito coexistente ao 

amplo e os seis Ministros que entendem ser extraível somente um tipo de conceito da CF de 

1988. A partir dessas explicações, abordamos a utilização de tais conceitos também por 

parlamentares do Congresso Nacional e a atualização da doutrina brasileira após o 

reconhecimento da família homoafetiva. 

 

2.1. Os conceitos de família na doutrina brasileira. 

A partir do século XIX, a família nuclear formada pelos pais e seus filhos começou a se 

organizar com o surgimento de uma nova ideia de casamento, que deixou de ser um assunto do 

clã familiar utilizado como forma de influência social e patrimonial, passando a se tornar, aos 

poucos, interesse restrito aos parceiros34. Assim, o conceito de família vigente na doutrina 

brasileira desde o final do século XIX até meados do século XX era o grupo formado a partir 

da união de um homem e uma mulher com a finalidade de procriação, sendo que os filhos dessa 

união passariam a integrar a entidade familiar com papéis pré-determinados35. 

                                                 
34 “Entre o século XVII e o final do século XIX, desenvolveu-se um novo conceito de propriedade privada. A 

família deixou de ser o locus da produção e do consumo, para se tornar principalmente o locus do consumo, ao 

mesmo tempo em que “família” e “empresa” passaram a estar formalmente separadas. O poder da família extensa 

entrou em decadência e a família conjugal tornou-se mais importante; o casamento transformou-se, de questão 

predominantemente de propriedade, em relacionamento reconhecido como “de amor”, cujos esteios econômicos 

já não eram explicitados. Ao mesmo tempo, houve uma mudança da forte autoridade do patriarca sobre os filhos 

e as filhas adultos para uma maior independência destes, e dos casamentos arranjados para os casamentos 

livremente escolhidos pelos noivos. Essas transformações tiveram lugar no Brasil a partir do século XVIII e 

continuaram durante todo o século XIX de maneira gradual e complexa, de tal modo que tanto as características 

antigas quanto as novas muitas vezes coexistiam num dado momento, por vezes dentro da mesma família” 

(NAZZARI, 2001, p. 22-23). 
35 Segundo Arnoldo Wald e Priscila M. P. Corrêa da Fonseca (2009), esse conceito tem sua origem a partir de 

influências das famílias romana, canônica e germânica, sendo que as influências do direito canônico 
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Antes mesmo da promulgação do Código Civil de 1916, Clóvis Bevilaqua (1938) já 

definia família a partir da “associação do homem e da mulher, em vista da reprodução e da 

necessidade de crear os filhos, consolidada pelos sentimentos affectivos e pelo princípio da 

autoridade, garantida pela religião, pelos costumes e pelo direito” (BEVILAQUA, 1938, p. 

20)36.    

Na década de 1940, Pontes de Miranda (1947) discorria sobre a coexistência de diversos 

conceitos de família na modernidade, entendendo ainda vigente o conceito de família do século 

XIX pensado a partir do clã familiar, ou seja, o conjunto das pessoas que descendem de um 

tronco ancestral comum. Também outros grupos de pessoas eram classificados como família, 

tais como “conjunto de pessoas ligadas a alguém, ou a um casal, pelos laços de consanguinidade 

ou de parentesco civil; ora o conjunto das mesmas pessoas, mais os afins apontados por lei; ora 

o marido e a mulher, descendentes e adotados” (MIRANDA, 1947, p. 52). 

Nessa mesma época, San Tiago Dantas (1991) lecionava sobre a família ser constituída 

a partir da união sexual entre o homem e a mulher, “de modo que o grupo sexual primitivo e os 

filhos que dele resultam constituem a família na sua estrutura mais simples, naquilo que ela tem 

de mais fundamental”37 (DANTAS, 1991, p. 4). Segundo o autor, a partir dessa estrutura, os 

membros familiares passavam a desempenhar as funções política, religiosa e econômica, que, 

com o passar do tempo, deixaram de ser suficientes para atingir o objetivo do grupo social que 

é dar continuidade à entidade familiar. Assim, é a função biológica da família que permite sua 

preservação, sendo processada por meio do casamento, ou seja, por um processo cultural que 

visa assegurar o exclusivismo sexual e a monogamia. 

Dentro da sociedade moderna, ocidental, o matrimônio monogâmico é a base geral 

sobre que se assenta a família. Para isso pode-se admitir que tenha contribuído 

decisivamente o Cristianismo, mas a verdade é que a antiguidade, a antiguidade greco-

romana, preparou solidamente as bases da sociedade para a prática milenar da família 

monogâmica que se conhece. Cada vez mais se busca, dentro da evolução social a que 

se assiste, o equilíbrio do homem e da mulher no par andrógino e, embora socialmente 

falando, ainda se encontre certo predomínio do homem em numerosos aspectos da 

atividade social da família, pode-se dizer que a evolução se faz no sentido de 

assegurar-se o equilíbrio entre os demais membros do par (DANTAS, 1991, p. 13). 

Orlando Gomes (1987), comentando o conceito de família previsto no Código Civil de 

1916, explica que família “é o grupo constituído pelos cônjuges e pela prole. A família 

                                                 
permaneceram mais presentes nessa construção doutrinária, dado que a indissolubilidade do casamento perdurou 

em nosso ordenamento até a década de 1970. A necessidade de preservar o exclusivismo sexual por meio do 

matrimônio indissolúvel é uma maneira de controle social atrelada a influências greco-romana e do Cristianismo, 

conforme explica San Tiago Dantas (1991).  
36 A primeira edição da obra de Clóvis Bevilaqua, “Direito da Família”, é de 1896. 
37 O livro “Direitos de Família e das Sucessões” é fruto de anotações das aulas ministradas por San Tiago Dantas 

na década de 1940, que foram originalmente editadas e publicadas em 1991. 
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disciplinada na lei civil é a família conjugal, - aquela sociedade natural a que se referiram alguns 

legisladores” (GOMES, 1987, p. 21).  

Mesmo com a promulgação da CF de 1988 e o advento do Código Civil de 2002, esse 

conceito de família ainda é reproduzido em obras civilistas e de direito de família originalmente 

escritas no final do século XX e atualizadas durante o século XXI. Ao discorrer sobre os tipos 

de família previstos na CF de 1988, Washington de Barros Monteiro (2001) entende que se 

enquadram na designação constitucional “qualquer dos pais e seus descendentes, 

reconhecendo-se assim efeitos jurídicos à união livre entre homem e mulher e ao grupo familiar 

em que vive apenas um dos genitores e seus descendentes, filhos ou netos” (MONTEIRO, 2001, 

p. 4).   

Segundo Arnaldo Rizzardo, a família do CC de 2002 é “o conjunto de pessoas com o 

mesmo domicílio ou residência, e identidade de interesses materiais e morais, integrado pelos 

pais casados ou em união estável, ou por um deles e pelos descendentes legítimos, naturais ou 

adotados” (RIZZARDO, 2006, p. 12). Maria Helena Diniz (2017) descreve família como “o 

conjunto de pessoas unidas pelos laços do matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os 

cônjuges e a prole” (DINIZ, 2017, p. 24). Também para Sílvio de Salvo Venosa (2014) “em 

conceito restrito, família compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem 

sob o pátrio poder ou poder familiar” (VENOSA, 2014, p. 2)38.  

Carlos Roberto Gonçalves (2012) entende que a família é uma instituição “resultante de 

casamento ou união estável, formada por duas pessoas de sexo diferente com a intenção de 

estabelecerem uma comunhão de vidas e, via de regra, de terem filhos a quem possam transmitir 

o seu nome e o seu patrimônio” (GONÇALVES, 2012, p. 18)39. Nessa mesma linha doutrinária 

se situa Álvaro Villaça Azevedo (2011), para quem a obrigatoriedade de que o casamento “se 

realize entre homem e mulher, de acordo com rigorosas exigências, não pode prescindir de tal 

circunstância, indispensável à sua própria existência” (AZEVEDO, 2011, p. 429). Ainda 

podemos incluir a definição de Regina Beatriz Tavares da Silva (2014) nessa corrente 

doutrinária, já que para a autora a família “assegura a sobrevivência da espécie humana e, na 

                                                 
38 Ao abordar especificamente a família homoafetiva, fica mais clara a conceituação do autor: “no atual estágio 

legislativo e histórico da nação, a chamada sociedade homoafetiva não pode ganhar status de proteção como 

entidade familiar. A Constituição de 1988 protege expressamente a entidade familiar constituída pelo homem e 

pela mulher. (...) Destarte, enquanto não houver aceitação social majoritária das uniões homoafetivas em nosso 

país, que se traduza em uma possibilidade legislativa, as uniões de pessoas do mesmo sexo devem gerar apenas 

reflexos patrimoniais relativos à sociedade de fato ” (VENOSA, 2014, p. 464-465).  
39 O autor entende também que “a diversidade de sexos constitui requisito natural do casamento, a ponto de serem 

consideradas inexistentes as uniões homossexuais” (GONÇALVES, 2012, p. 142). 
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nossa espécie, constituímos pares reprodutivos naturais desde que formados por um homem e 

uma mulher” (SILVA, 2014, p. 25). 

Portanto, os autores mencionados se filiam a uma corrente doutrinária para a qual o 

conceito de família se define pela sua finalidade de procriação e manutenção dos filhos a partir 

da união de um casal formado por um homem e uma mulher, de modo que os elementos centrais 

desse conceito são a heteroafetividade e a monogamia (ou exclusivismo sexual). Em paralelo, 

houve a construção de uma outra corrente na doutrina, fortificada no final da década de 1990 e 

início dos anos 2000, que define família como um grupo de pessoas unido pelo afeto e como 

lugar de realização pessoal dos seus membros. 

Segundo Rodrigo da Cunha Pereira (2012) a compreensão da família por meio do 

discurso sobre o afeto teve início com a invenção da Psicanálise, que ressignificou o papel do 

homem e da mulher na relação conjugal, encarando-os como sujeitos de desejo, de modo que, 

com a inclusão da mulher no mercado de trabalho e a possibilidade de divórcio, a 

sustentabilidade do laço conjugal somente poderia estar no amor, afeto e companheirismo, ou 

seja, “a família deixou de ser essencialmente um núcleo econômico de reprodução” (PEREIRA, 

2012, p. 26). O autor assim descreve a maneira como esse novo conceito foi sendo incorporado 

pela doutrina brasileira: 

No Brasil, o primeiro autor a traduzir e introduzir esse novo valor jurídico foi João 

Baptista Villela. Na década de 70, do século XX, seu texto “A desbiologização da 

paternidade” lançou as bases para a compreensão da paternidade socioafetiva. (...) 

Após a Constituição da República de 1988 surgem os modernos doutrinadores, que 

vão alargar a trilha aberta por Villela. O primeiro deles foi Luiz Edson Fachin, que 

além de dar passos adiante na concepção da paternidade desbiologizada, deu grande 

contribuição à evolução do pensamento jurídico para a família. Nesta mesma trilha e 

de igual importância, também ajudaram a constituir e consolidar o afeto como um 

valor jurídico Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Maria Berenice Dias, 

Sérgio Resende de Barros, entre outros. Mas foi Paulo Luiz Netto Lôbo quem deu ao 

afeto status de princípio jurídico, ao utilizar essa expressão pela primeira vez em seu 

texto sobre filiação, em outubro de 1999, em conferência durante o II Congresso 

Brasileiro de Direito de Família, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de 

Família – IBDFAM” (PEREIRA, 2012, p. 31-32)
40

.   

Os autores mencionados não só deram início a essa nova construção doutrinária como 

também fortaleceram o novo conceito de família ao longo dos anos. Maria Berenice Dias (1997) 

reconhece a preocupação da CF de 1988 em conferir status jurídico a relações de afeto fora do 

casamento, sinalizando que “o afeto, por mais que não se queira ver, não tem como pressuposto 

a diversidade de sexos” (DIAS, 1997, p. 57). O modelo de família “pai, mãe e filho” foi herdado 

                                                 
40 Em obra mais recente, Rodrigo da Cunha Pereira (2017) qualifica o afeto fundador da entidade familiar como 

“um afeto especial, não somente um sentimento, mas uma ação, uma conduta. Afeto significa afeição por alguém, 

dedicado. Pode ser entre companheiros, cônjuges ou entre pais e filhos” (PEREIRA, 2017, p. 143). 
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da cultura romana, com a finalidade de justificar o domínio de terras pelos patriarcas antigos, 

tornando a sociedade um agrupamento de famílias, de modo que Sérgio Resende de Barros 

(2002) explica que o patriarcalismo principiou a asfixia do afeto. Contudo, segundo o autor, 

esse modelo vem sendo paulatinamente superado por uma evolução conceitual que passa a 

encarar os cônjuges como “pessoas conjugando suas vidas intimamente, por um afeto que as 

enlaça especialmente, quanto aos fins e aos meios de vivência, convivência e sobrevivência” 

(BARROS, 2002, p. 8). 

Para Luiz Edson Fachin (2003) assim como os direitos sociais permitiram uma proteção 

mínima ao sujeito-cidadão, o valor jurídico do afeto possibilitou a transformação da família de 

espaço de poder para o “terreno da liberdade: o direito de ser ou de estar, e como se quer ser ou 

estar” (FACHIN, 2003, p. 6). Apresentando uma visão mais constitucionalista do conceito de 

família, Daniel Sarmento (2008) explica que foi objeto de proteção constitucional “um novo 

paradigma para a família, assentado no afeto e na igualdade” (SARMENTO, 2008, p. 641). 

A superação da antiga visão da família baseada no casamento, sexo e reprodução fez 

com que a realização pessoal da afetividade passasse a ser vista como a função básica da família 

contemporânea ou pós-moderna, de maneira que, para Paulo Luiz Netto Lôbo (2011) as antigas 

funções da família desempenham papel secundário e “até mesmo a função procracional, com a 

secularização crescente do direito de família e a primazia atribuída ao afeto, deixou de ser sua 

finalidade precípua” (LÔBO, 2011, p. 20).  

O novo conceito de família fundado no afeto e problematizado por essa corrente 

doutrinária também foi incorporado por outros doutrinadores do ramo do direito civil e do 

direito de família. É o caso, por exemplo, de Caio Mário da Silva Pereira (2017) para quem o 

“afeto constitui a diferença específica que define a entidade familiar” (PEREIRA, 2017, p. 35). 

Também Rolf Madaleno (2015) reconhece que a família com base no casamento, patriarcal, 

hierarquizada, vista como unidade de produção e de reprodução “cedeu lugar para uma família 

pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou homoparental, biológica ou socioafetiva, 

construída com base na afetividade e de caráter instrumental” (MADALENO, 2015, p. 36).  

Portanto, é possível concluir que existem duas correntes doutrinárias coexistentes no 

direito brasileiro e que divergem sobre o conceito de família.  A primeira corrente entende que 

a família é formada por um homem, uma mulher e seus filhos, tendo por finalidade a procriação 

e perpetuação da entidade familiar e é representada, no século XXI, por autores como 

Washington de Barros Monteiro (2001), Arnaldo Rizzardo (2006), Álvaro Villaça Azevedo 

(2011), Carlos Roberto Gonçalves (2012), Regina Beatriz Tavares da Silva (2014), Sílvio de 
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Salvo Venosa (2014) e Maria Helena Diniz (2017). Para futura referência nesta dissertação de 

mestrado, denominaremos o conceito de família dessa corrente doutrinária de “restrito”, em 

razão da prescrição de critérios bem definidos para sua formação como, por exemplo, a 

heteroafetividade e a monogamia.  

A segunda corrente doutrinária encara o afeto como elo de ligação dos membros de uma 

entidade familiar, que existe enquanto espaço de realização pessoal dos familiares e não elenca 

tantos critérios distintivos para a identificação de uma família quando comparado com o 

conceito restrito. São filiados a essa corrente autores como Maria Berenice Dias (1997), Sérgio 

Resende de Barros (2002), Luiz Edson Fachin (2003), Daniel Sarmento (2008), Paulo Luiz 

Netto Lôbo (2011), Rodrigo da Cunha Pereira (2012), Rolf Madaleno (2015) e Caio Mário da 

Silva Pereira (2017). O conceito de família dessa segunda corrente doutrinária será referido 

como conceito “amplo”.   

 

2.2. A doutrina do conceito amplo citada pelo STF. 

Como a doutrina é uma das fontes do direito, alguns membros do Poder Judiciário 

utilizaram os conceitos de família presentes na literatura doutrinária com a finalidade de 

sustentar a construção jurisprudencial realizada no julgamento da ADI nº 4.277/DF e ADPF nº 

132/RJ pelo STF41, sendo que durante esse julgamento houve o privilégio pela adoção do novo 

conceito de família construído pela doutrina, ou seja, o conceito amplo.  

A primazia por esse conceito de família não foi sem propósito. O que, em síntese, se 

discutiu naquele julgamento foi a possibilidade ou não de o artigo 1.723 do Código Civil42 

enquadrar também a união estável homoafetiva – dado que o dispositivo expressamente prevê 

o conceito de entidade familiar, mais especificamente da união estável, como sendo formada a 

partir da união entre o homem e a mulher, ou seja, reproduz o conceito restrito também presente 

no corpo doutrinário analisado. A solução encontrada por parte dos Ministros do STF43 foi 

emplacar o conceito amplo, que já vinha sendo atrelado por parte da doutrina à possibilidade 

jurídica da família formada por pessoas do mesmo sexo.  

                                                 
41 A tabela com a doutrina mencionada pelos Ministros do STF acerca do conceito de família nas esferas de direito 

de civil e constitucional se encontra nos Anexos. 
42 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
43 A referência a “parte dos Ministros do STF” se justifica porque os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar 

Mendes e Cezar Peluso “convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento 

da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas”.  
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Nesse contexto, dentre os autores mencionados no item anterior, podemos concluir que 

três deles foram principais na fundamentação realizada pelos Ministros do STF que 

argumentaram a possibilidade jurídica de equiparação da união homoafetiva à união estável 

com fundamento no conceito amplo que tem o afeto como elemento principal, a saber, Luiz 

Edson Fachin (2003), Maria Berenice Dias (1997) e Daniel Sarmento (2008).  

A obra de Luiz Edson Fachin (2003) foi citada, por exemplo, pelos Ministros Celso de 

Mello e Marco Aurélio. Ambos os Ministros apresentaram a visão de cidadania que Luiz Edson 

Fachin (2003) entende prevista na CF de 1988 como influenciadora de uma mudança de 

paradigma no direito civil que enfatiza o lugar da pessoa e seu direito de personalidade, de 

existência e que, consequentemente, possibilita a conferência desse status de cidadania aos 

membros da entidade familiar.  

Os Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio também se valeram da doutrina de Maria 

Berenice Dias (1997) com o propósito mais particular de introduzir o conceito de família amplo 

em contraponto ao conceito restrito. O entendimento de Maria Berenice Dias (1997) foi 

utilizado como argumento da superação do conceito restrito à heteroafetividade pelo conceito 

amplo no direito de família a partir de aportes constitucionais advindos da promulgação da CF 

de 1988.   

Por fim, a visão constitucionalista de Daniel Sarmento (2008) sobre o conceito de 

família e a possibilidade jurídica de enquadramento das uniões de pessoas do mesmo sexo nessa 

concepção foi citada pelos Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. 

Segundo o autor, dado que a união de pessoas do mesmo sexo se baseia no afeto, amor e 

reciprocidade, necessário que o Estado dê a mesma proteção jurídica que a conferida às outras 

entidades familiares que também estão fundamentadas no afeto. 

Os Ministros Ayres Britto, Luiz Fux e Carmen Lúcia também se filiaram à doutrina do 

conceito amplo em seus respectivos votos, ainda que não tenham feito referência a qualquer 

obra específica sobre o tema. O Ministro Relator Ayres Britto, por exemplo, entende que a 

família é o “espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações 

humanas de índole privada” (p. 22)44. Para o Ministro Luiz Fux o que caracteriza a família “é, 

sobretudo, o amor – não a mera afeição entre os indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar, 

que estabelece relações de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os integrantes do grupo” 

                                                 
44 As citações diretas do acórdão proferido pelo STF estão acompanhadas do respectivo número da página do 

documento disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. 

Acesso em 15.01.2019. 
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(p. 64). A possibilidade de escolha por quem se nutre o afeto é o ponto fulcral do debate segundo 

a Ministra Carmen Lúcia, pois “a afeição nutrida por alguém é o que pode haver de mais 

humano e de mais íntimo de cada um” (p. 94). 

Também é significativa a adoção do termo “homoafetivo” pela maioria dos Ministros 

do STF, uma vez que essa expressão se tornou popular a partir da doutrina de Maria Berenice 

Dias (2010), em um esforço da autora de diferenciar o exercício da sexualidade dos vínculos 

afetivos aptos a constituir família, razão pela qual é “melhor é falar em relações homoafetivas 

ou heteroafetivas do que em relações homossexuais ou heterossexuais” (DIAS, 2010, p. 137). 

Portanto, os Ministros Ayres Britto (Relator), Celso de Mello, Marco Aurélio, Luiz Fux, 

Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa convergiram ao aplicar o conceito amplo de família como 

sendo um conceito que pode ser depreendido da própria CF de 1988, de modo que o 

enquadramento da união de pessoas do mesmo sexo nesse conceito não só permite conceder 

status jurídico à união estável homoafetiva como é a interpretação em conformidade à 

Constituição que deve ser conferida ao questionado art. 1.723 do CC.  

Apesar de seis dos nove Ministros que participaram do julgamento terem externado esse 

entendimento, uma minoria dentro do STF foi divergente, o que será abordado no próximo 

item.   

 

2.3. Divergência no Supremo Tribunal Federal: a votação foi mesmo unânime? 

 A divergência “lateral” dos Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar 

Peluso foi registrada na ementa do acórdão proferido no julgamento da ADI nº 4.277/DF e 

ADPF nº 132/RJ. A análise dos votos desses Ministros permite concluir que houve um consenso 

acerca da impossibilidade de enquadramento da união estável homoafetiva nos tipos de família 

previstos na CF de 1988, quais sejam, família formada a partir do casamento e união estável de 

um homem e uma mulher, bem como família monoparental.  

 Logo, no entendimento dos Ministros divergentes, o conceito de família previsto na CF 

de 1988 é o conceito restrito, ou seja, que a família é formada por um homem, uma mulher e 

seus filhos, fundada na heteroafetividade e na monogamia. Ainda que nenhuma doutrina tenha 

sido utilizada para fundamentar esse argumento – não obstante a existência de autores que 

poderiam ter sido citados – restou claro nos votos que os Ministros entenderam que a família 

homoafetiva é um tipo de família diferente daqueles expressamente previstos no rol do art. 226 

da CF de 1988. 
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 Para o Ministro Cezar Peluso a união estável formada por um homem e uma mulher não 

é “absolutamente idêntica” (p. 268) àquela formada por duas pessoas do mesmo sexo, contudo, 

o Ministro não aponta qual seria a diferença entre os dois institutos normativos. O voto do 

Ministro Gilmar Mendes padece de uma vagueza similar, já que o Ministro frisa que essa nova 

modalidade de entidade familiar está sujeita à regulação pelo Poder Legislativo, mas não indica 

quais as características distintivas da nova entidade. 

 Nesse contexto, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski é o que oferece mais indícios 

sobre qual seria a diferença entre casais heteroafetivos e homoafetivos e seu enquadramento 

familiar. Para o Ministro, uma nova convivência familiar com base no afeto (conceito amplo) 

teria surgido “ao lado da tradicional família patriarcal, de base patrimonial e constituída, 

predominantemente, para os fins de procriação” (p. 110) – conceito restrito – de modo que, 

como o rol das famílias previstas na CF de 1988 não é taxativo, a união homoafetiva se 

enquadraria nessa nova modalidade de convivência familiar.  

 Dessa forma, é possível inferir que os Ministros Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso e 

Gilmar Mendes convergiram acerca da impossibilidade de enquadramento da união 

homoafetiva no conceito restrito de família previsto no art. 226 da CF de 1988, mas que seu 

reconhecimento jurídico é válido quando considerado o conceito amplo como uma nova 

entidade familiar depreendida a partir dos princípios constitucionais. Apesar de ter sido 

registrada como uma “divergência lateral” (p. 5)45 do entendimento dos outros seis Ministros, 

essa não é uma diferença trivial, pois, no limite, os Ministros do STF divergem sobre qual o 

conceito de família que efetivamente pode ser depreendido da interpretação constitucional, ou 

seja, a divergência é sobre o cerne da questão. 

 De um lado, há seis Ministros que entenderam superado o conceito restrito e que o 

conceito amplo é o único que pode ser extraído da CF de 1988, o que autorizaria a equiparação 

da união homoafetiva à união estável prevista constitucionalmente. E, de outro lado, temos três 

Ministros que entenderam que a CF de 1988 apresentou tipos de entidades familiares com 

fundamento no conceito restrito, de modo que o conceito amplo é novo, depreendido dos 

princípios constitucionais e somente nele é que a união homoafetiva pode ser enquadrada.  

 Essa divergência dos Ministros do STF sobre o aspecto crucial do debate pode ser 

considerada como um dos sintomas do funcionamento das Cortes no Brasil apontado por José 

                                                 
45 A expressão “divergência lateral” foi empregada pelos próprios Ministros do STF e reproduzida no presente 

trabalho. Entendemos que qualificar a divergência como lateral teve como propósito minimizar o ponto de 

discordância entre os Ministros para ressaltar a unanimidade em relação ao resultado final do julgamento. 
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Rodrigo Rodriguez (2013). De acordo com o autor, não há em nosso direito um modelo de 

argumentação sistemática empregado pelos juízes, que aparentemente se valem mais de sua 

autoridade e da dos tribunais no processo decisório, “mais preocupada com o resultado do 

julgamento do que com a reconstrução argumentativa de seus fundamentos e do fundamento 

dos casos anteriores” (RODRIGUEZ, 2013, p. 15). Nesse contexto, é possível encontrar 

diversos modelos de argumentação em um determinado acórdão proferido pelo STF mesmo 

quando a votação é unânime a favor de uma determinada solução. 

 É precisamente essa variedade argumentativa que encontramos na divergência entre os 

Ministros do STF no julgamento da ADI nº 4.277/DF e ADPF nº 132/RJ e não apenas pelo fato 

de os Ministros não terem chegado a um consenso sobre qual seria o conceito de família 

extraível do texto constitucional, mas também pela forma como os Ministros argumentaram por 

determinado conceito que foi defendido individualmente.  

Os Ministros que entenderam que o conceito restrito é o previsto na CF de 1988 não se 

deram ao trabalho de explicar de onde veio esse conceito ou a razão pela qual entenderam ser 

esse o que pode ser depreendido da CF de 1988, tampouco encontramos uma sólida construção 

argumentativa sobre qual seria a diferença entre a família formada por casais homoafetivos 

daquela formada por casais heteroafetivos. A nosso ver, também padece de problemas 

argumentativos os votos dos Ministros que adotaram o conceito amplo como se fosse o mais 

natural a ser feito – algo que não poderia ser naturalizado, dado se tratar de uma construção 

recente da doutrina e ainda não consolidada no ordenamento brasileiro. 

Portanto, nos parece que o diagnóstico de José Rodrigo Rodriguez (2013) se aplica à 

construção argumentativa realizada pelos Ministros do STF no julgamento da ADI nº 4.277/DF 

e ADPF nº 132/RJ, qual seja, que “os juristas brasileiros agem de maneira personalista ao 

decidir casos concretos e têm a tendência de naturalizar seus conceitos ao refletir sobre o direito 

em abstrato” (RODRIGUEZ, 2013, p. 14). Essa falta de robustez argumentativa enfraquece o 

resultado final – ainda que esse, sim, seja unânime – perante a sociedade e determinados órgãos 

que terão que lidar com os efeitos práticos dessa decisão. Por um lado, houve a necessidade de 

outros órgãos do sistema de justiça aprimorar os efeitos dessa decisão, como foi o caso do STJ 

e do CNJ, e, de outro lado, o Poder Legislativo não consegue ser conforme a esse resultado ou 

tampouco reforma-lo.  
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2.4. Os conceitos de família utilizados pelo Poder Legislativo. 

O Poder Legislativo tem lógica e funcionamento distintos do Poder Judiciário, o que faz 

com que as fontes do Direito empregadas pelos membros do Poder Judiciário no seu processo 

decisório não sejam necessariamente vinculantes para o órgão que elabora as leis. Logo, não 

encontramos qualquer referência à doutrina nos pareceres apresentados nas Comissões que 

discutiram o PLS nº 612/2011 (“Casamento homoafetivo”) e do PLC nº 6.583/2013 (“Estatuto 

da Família”). 

Nos pareceres favoráveis à aprovação do PLS nº 612/2011 tanto na CDH como na CCJ 

não houve a apresentação de um conceito de família específico, pois a preocupação dos 

parlamentares relatores foi no sentido de ser deferentes à decisão proferida pelo STF na ADI nº 

4.277/DF e ADPF nº 132/RJ, de modo que é possível concluir que foi adotado – ainda que 

implicitamente – o conceito amplo de família por ser o da maioria dos Ministros do STF. 

Porém, os parlamentares que apresentaram relatórios favoráveis ao PLC nº 6.583/2013 

souberam discernir com clareza a questão conceitual em debate, bem como a divergência 

formada dentro do próprio STF46, dado que um dos objetivos do projeto de lei é reformar o 

conceito de família que a maioria do STF entendeu como o corretamente interpretado a partir 

da CF de 1988. O parecer apresentado pelo Dep. Relator Ronaldo Fonseca (PROS/DF) para a 

Primeira Comissão Especial (CE) frisou a importância de se diferenciar família de meras 

relações de afeto, uma vez que  

o Estado nunca se motivou a proteger a família por simplesmente haver afeto, 

convívio ou mútua assistência entre os adultos que a compõe. O que se mostra 

relevante para o Estado é assegurar proteção à base da sociedade; que proporciona a 

geração, educação e profissionalização (independência) dos seus novos cidadãos.  

No parecer que o Dep. Relator Diego Garcia (PHS/PR) apresentou para a Segunda 

Comissão Especial constou que duas são as relações necessárias para a conceituação de uma 

família: conjugalidade e filiação, uma vez que o afeto não é considerado um elemento jurídico 

e “relações de mero afeto não precisam e não devem ser tuteladas pelo direito de família”. Ou 

seja, não só o conceito restrito foi adotado por esses parlamentares, como houve o esforço 

argumentativo de desconstruir o conceito amplo de família. 

                                                 
46 A divergência foi textualmente mencionada pelo Dep. Ronaldo Fonseca (PROS/DF) da seguinte maneira: 

“Ademais, lê-se do referido acórdão que há o “entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da 

união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas.”. Mostra-se ainda o entendimento 

de dois ministros sobre a questão que “a coloca como matéria aberta à conformação legislativa”.  
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Nesse ponto reside uma distinção muito clara entre o entendimento dos Ministros do 

STF que foram divergentes da maioria e o entendimento dos parlamentares relatores do PLC nº 

6.583/2013. Os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso, ao registrar 

a divergência lateral sobre a impossibilidade de enquadramento da união homoafetiva nas 

espécies de família constitucionalmente previstas, entenderam que o conceito amplo de família 

é novo e existe de maneira concomitante ao conceito restrito, sendo que ambos os conceitos são 

passíveis de serem inferidos a partir do texto constitucional. Já os Deputados Ronaldo Fonseca 

e Diego Garcia entenderam que somente o conceito restrito é constitucionalmente previsto, não 

havendo espaço para que se conceba qualquer interpretação constitucional ampla de família, 

que vislumbre o afeto como elemento central.  

Assim, analisadas a divergência conceitual entre os Ministros do STF, bem como a 

diferença entre a divergência da minoria dos Ministros do STF e o entendimento dos 

parlamentares Relatores do PLC nº 6.583/2013, constatamos que a construção doutrinária de 

um conceito de família e a sua operacionalização por juízes e legisladores ocorre de maneira 

dinâmica, não sendo possível afirmar que o “novo” conceito de família amplo foi incorporado 

ao ordenamento brasileiro sem resistência ou mesmo que seja um conceito consolidado que 

superou a visão restrita à heteroafetividade e à monogamia. Esse movimento também está 

presente na doutrina recente e posterior ao julgamento paradigmático do STF, o que é objeto 

do próximo item.  

 

2.5. A doutrina atualizada após o reconhecimento da família homoafetiva. 

  Na iminência do julgamento da ADI nº 4.277/DF e ADPF nº 132/RJ pelo STF, Álvaro 

Villaça Azevedo (2011) apresentou um balanço sobre a doutrina existente à época no Brasil 

sobre a união homoafetiva, que se dividia em duas correntes. A primeira delas entende que a 

união homossexual não constitui entidade familiar, mas sim sociedade de fato a ser regulada 

pelo Direito das Obrigações, na qual o próprio autor se incluiu ao lado de autores como Maria 

Helena Diniz e Sílvio de Salvo Venosa. A segunda corrente reconhece a união homoafetiva 

como entidade familiar e era defendida por Maria Berenice Dias.  

 No entendimento de Álvaro Villaça Azevedo (2011) o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo é inexistente, já que em “todo o sistema regulador o casamento civil acolhe a 

diversidade de sexo como seu pressuposto existencial” (AZEVEDO, 2011, p. 429). Além disso, 

ao abordar a existência da ADI nº 4.277/DF e ADPF nº 132/RJ e um possível resultado de 
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julgamento, entendeu que seria “prematuro” o reconhecimento da união homossexual como 

apta à constituição de família, dado que entre pessoas do mesmo sexo só haveria afeto e não 

um núcleo familiar. 

No entanto, após o reconhecimento da família homoafetiva pelo Poder Judiciário, houve 

uma maior incorporação do conceito amplo de família por parte da doutrina, que passou utiliza-

lo para explicar as famílias formadas a partir da união de pessoas do mesmo sexo. Esse 

movimento é notado em autores que, partindo de referenciais do direito constitucional, direito 

civil e direito de família, se ocuparam em formar um corpo doutrinário específico sobre o direito 

homoafetivo.  

Ana Maria Gonçalves Louzada (2017), ao abordar a evolução do conceito de família, 

por exemplo, explica que o conceito pós-moderno de família é o “conjunto de indivíduos unidos 

por laços de afeto” (LOUZADA, 2017, p. 60), sendo modalidades de família que convivem 

simultaneamente a família casamentaria, formada por união estável, concubinária, 

monoparental, homossexual e formada nos estados intersexuais.  

 A partir de uma perspectiva civil-constitucional, Ana Carla Harmatiuk Matos (2017) 

aponta a tutela jurídica das famílias constituídas por um casal homossexual como exemplo de 

resposta dada pelo operador do Direito a situações sociais concretas, o que implica a concepção 

de relação familiar diferente do modelo tradicional heteropatriarcal, de modo que “a forma de 

se constituir uma família vincula-se a diversos fatores e características dos sujeitos dessa 

relação, em procura de como melhor desenvolver sua afetividade” (MATOS, 2017, p. 85). 

 Também nessa perspectiva, Catarina Almeida de Oliveira (2013) discorre sobre o direito 

fundamental à família, que deve ser garantido tanto à pessoa heterossexual como à 

homossexual, pois 

o homossexual, como o heterossexual, além do impulso erótico, também está sujeito 

a uma inclinação emocional mais afetiva, como é natural nos seres humanos. Embora 

a afetividade e a sexualidade tenham significados distintos e possam ser realizados 

separadamente, não é incomum que andem acompanhadas. É então que facilmente 

aparece a necessidade de estabelecer vínculos permanentes de família, porque esse é 

um anseio natural e cultural do ser humano (OLIVEIRA, 2013, p. 176).   

 Portanto, ainda que não seja possível afirmar que o conceito amplo de família tenha 

substituído o conceito restrito na doutrina e no ordenamento jurídico brasileiro, houve, de fato, 

um amadurecimento da importância do afeto na formação da família por parte da doutrina, 

especialmente pela literatura especializada na família homoafetiva. 

 



 47 

2.6. Síntese do Capítulo 2. 

O desafio de conceder o direito de constituir família a pessoas não contempladas em um 

conceito historicamente construído exige uma dose de criatividade, sendo tanto melhor se for 

possível encontrar inspiração nas fontes do Direito, especificamente na doutrina do direito civil 

e de família. Assim, o Capítulo 2 teve a pretensão de apresentar os conceitos de família que, 

atualmente, coexistem na doutrina brasileira e poderiam ter sido mobilizados nas 

movimentações dos Poderes Judiciário e Legislativo – ainda que esses Poderes tenham lógica 

de funcionamento distinta e o último não esteja vinculado às fontes do Direito na elaboração de 

leis.     

Os conceitos encontrados na doutrina foram classificados como conceito restrito – no 

qual família se define pela sua finalidade precípua de procriação e manutenção dos filhos a 

partir da união de um casal formado por um homem e uma mulher, pautada pela 

heteroafetividade e monogamia – e conceito amplo de família, que encara o afeto como elo de 

ligação dos membros de uma entidade familiar, existente enquanto espaço de realização pessoal 

dos familiares. Apesar de o conceito restrito ser mais antigo (utilizado nos séculos XIX e XX), 

não é possível afirmar que foi superado pelo conceito amplo (fortificado na doutrina brasileira 

no final do século XX e começo do século XXI), ou que o conceito mais novo está totalmente 

consolidado na doutrina de direito de família, de modo que as duas correntes doutrinárias ainda 

estão vigentes no século XXI. 

 A corrente filiada ao conceito restrito é representada por autores como Washington de 

Barros Monteiro (2001), Arnaldo Rizzardo (2006), Álvaro Villaça Azevedo (2011), Carlos 

Roberto Gonçalves (2012), Regina Beatriz Tavares da Silva (2014), Sílvio de Salvo Venosa 

(2014) e Maria Helena Diniz (2017). A corrente doutrinária que trabalha com o conceito amplo 

de família é representada por autores como Maria Berenice Dias (1997, 2017), Sérgio Resende 

de Barros (2002), Luiz Edson Fachin (2003), Daniel Sarmento (2008), Paulo Luiz Netto Lôbo 

(2011), Rodrigo da Cunha Pereira (2012), Rolf Madaleno (2015) e Caio Mário da Silva Pereira 

(2017).  

O que mais nos chamou a atenção nesse levantamento foi como os distintos conceitos 

de família existentes na doutrina e no ordenamento brasileiro foram mobilizados pelos 

julgadores na concessão de status jurídico à família homoafetiva. Com isso não estamos 

afirmando que os julgadores e legisladores necessariamente conhecem o debate doutrinário 

sobre os conceitos de família da maneira como apresentada neste Capítulo e que fizeram uma 

opção consciente por um conceito ou outro a partir da doutrina. O que, de fato, houve foi a 



 48 

utilização expressa da doutrina de alguns dos autores apresentados no item 2.1 por 

determinados Ministros do STF para fundamentar o voto proferido no julgamento da ADPF nº 

132/RJ e ADI nº 4.277/DF. No restante, podemos concluir que houve a adoção dos conceitos 

restrito e amplo por parte de julgadores e legisladores, mas sem que possamos apontar a 

doutrina como fonte primária do conceito adotado, porque, no limite, se tratou mais de exercício 

pessoal de interpretação dos atores do que um esforço de fundamentação da origem do conceito 

adotado. 

Nesse contexto, houve uma maioria de Ministros do STF que, sobretudo a partir da obra 

de Luiz Edson Fachin (2003), Maria Berenice Dias (1997, 2010) e Daniel Sarmento (2008), 

convergiu ao aplicar o conceito amplo de família como sendo algo que pode ser depreendido 

da própria CF de 1988. Para os Ministros Ayres Britto (Relator), Celso de Mello, Marco 

Aurélio, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa o enquadramento da união de pessoas do 

mesmo sexo nesse conceito não só permite conceder status jurídico à união estável homoafetiva 

como é a interpretação em conformidade à Constituição que deve ser conferida ao questionado 

art. 1.723 do CC.  

Por outro lado, tivemos três Ministros que entenderam que o rol de famílias previsto no 

art. 226 da CF de 1988 apresentou tipos de entidades familiares somente com fundamento no 

conceito restrito, de modo que o conceito amplo é novo, depreendido dos princípios 

constitucionais e somente nele é que a união homoafetiva pode ser enquadrada. O entendimento 

dos Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso se aproxima da 

movimentação feita pela doutrina na medida em que trabalhou com os dois conceitos 

atualmente vigentes, reconhecendo que se manteve o conceito anterior (restrito) em paralelo ao 

surgimento de um novo conceito de família (amplo).  

Uma divergência conceitual também foi localizada nos posicionamentos adotados pelos 

membros do Poder Legislativo. Porém, não com o mesmo refinamento presente no Poder 

Judiciário e marcada por limites mais aparentes: os parlamentares ou encamparam o conceito 

amplo de família majoritariamente adotado por membros do Poder Judiciário a fim de prestar-

lhe deferência (posição dos Senadores favoráveis ao PLS nº 612/2011) ou adotaram o conceito 

restrito como excludente de qualquer outro, o que foi feito pelos Deputados Relatores do PLC 

nº 6.583/2013 que entenderam que somente a família baseada na conjugalidade e filiação foi 

contemplada no texto da CF de 1988, sendo que relações de afeto sequer deveriam ser tuteladas 

pelo direito de família. 
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 Apresentado o debate material dos conceitos que foram mobilizados pelos Poderes 

Judiciário e Legislativo, passamos a discutir a forma como se operou essa mobilização. Para 

atingir esse objetivo, no próximo Capítulo apresentamos as noções de competência e função do 

Poder Judiciário, para, então, discorrermos sobre controle de constitucionalidade, resolução de 

conflitos e a competência do CNJ de controle da atuação administrativa.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. As competências do Poder Judiciário. 

A atuação dos Poderes Judiciário e Legislativo na concretização jurídica da família 

homoafetiva gerou um debate sobre a função e competência de cada Poder nessa atuação. Para 

melhor compreensão dos argumentos apresentados nos próximos itens explicamos que o termo 

“competência” é utilizado no sentido da prescrição normativa acerca da atuação de determinada 

instituição, muito provavelmente prevista no texto constitucional ou em algum regramento mais 

específico dessa instituição. O termo “função”, por sua vez, corresponde ao funcionamento 

efetivo da instituição quando autorizada a atuar por uma competência normativa47. A título de 

exemplo, consideramos o controle de constitucionalidade uma competência do Poder Judiciário 

e a atuação contramajoritária no reconhecimento de direitos de minorias como uma função. 

Assim, o debate proposto nos próximos Capítulos se inicia com a seguinte questão: o 

Poder Judiciário teria competência para reconhecer a união estável homoafetiva, verificar que 

não há óbice para o casamento entre pessoas do mesmo sexo e editar resolução proibindo a 

recusa dos tabeliães à celebração do casamento civil? Ou teria exercido funções que 

extrapolaram sua competência? E mais: o Poder Legislativo, de fato, quedou-se inerte com 

relação à família homoafetiva ou sempre esteve no pleno exercício da sua competência 

legislativa ao discutir projetos de lei sobre esse tema em suas Comissões? A exploração dessa 

discussão nos permite diagnosticar que o exercício das competências constitucionais do Poder 

Judiciário é dinâmico e objeto de discussão entre os membros dos órgãos do sistema de justiça, 

que se utilizam de funções próprias a depender do conceito de direito material mobilizado, o 

que será desenvolvido ao longo dos próximos capítulos. 

 Para iniciarmos a discussão, esclarecemos que as competências do Poder Judiciário são 

institutos normativos encontrados nas normas jurídicas que prescrevem um dever ser da atuação 

daquela instituição, sendo possível extrair da CF de 1988 as competências para exercício do 

controle de constitucionalidade, resolução de conflitos entre pessoas e controle da atuação 

administrativa. 

                                                 
47 Esclarecemos que tal diferenciação se faz particularmente relevante para compreensão do debate que propomos 

com a presente dissertação de mestrado, porque tais termos não foram utilizados dessa maneira criteriosa na 

demarcação da diferença de conceitos nos votos analisados e na literatura consultada. Ou seja, os documentos 

analisados e a literatura consultada utilizam os termos “competência” e “função” muitas vezes como sinônimos, 

exercício que entendemos ser necessário evitar. 
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 O controle de constitucionalidade está normativamente previsto nos artigos 9748 e 10249 

da CF, a resolução de conflitos decorre do direito fundamental dos cidadãos de se socorrer ao 

Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça ao seu direito (art. 5, XXXV, CF50) e da 

necessidade de esse Poder uniformizar a resposta dada a esses conflitos (jurisprudência) em 

consonância com as leis federais (art. 105, III, CF51) e, por fim, o controle da atuação 

administrativa do Judiciário é uma competência do CNJ que está prevista no art. 103-B, §4º da 

CF52. Passamos a aprofundar cada uma dessas competências de acordo com a literatura.  

 

3.1. Controle de constitucionalidade. 

 O controle de constitucionalidade é uma das competências mais antigas do Poder 

Judiciário brasileiro, “consistindo na verificação da compatibilidade entre uma lei ou qualquer 

ato normativo infraconstitucional e a Constituição” (BARROSO, 2006, p. 1), ou seja, compete 

ao Poder Judiciário, quando provocado, verificar se um ato do Poder Legislativo ou Executivo 

é válido à luz da Constituição Federal e, por conseguinte, decidir o que acontecerá com esse ato 

caso não seja constitucional (modulação dos efeitos).   

Porém, tal competência nunca foi ínsita a esse Poder, sendo resultado da importação e 

adaptação de modelos estrangeiros para o ordenamento brasileiro – especificamente o norte-

americano e o austríaco – o que fez com que, atualmente, tenhamos um exercício do controle 

de constitucionalidade que combina os modelos difuso e concentrado. 

                                                 
48 “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. 
49 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”.  
50 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
51 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

(...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais 

Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;   

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”. 
52 “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, 

admitida 1 (uma) recondução, sendo:  (...) 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 

dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto 

da Magistratura”. 
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O primeiro modelo incorporado ao ordenamento brasileiro foi o controle de 

constitucionalidade difuso inspirado na doutrina constitucional norte-americana, moldada a 

partir da jurisprudência formada pela Suprema Corte estadunidense no caso “Marbury v. 

Madison”, decidido em 180353. A incorporação desse modelo foi inaugurada na Constituição 

Republicana brasileira de 1891, que previu a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal 

“aferir a constitucionalidade da aplicação do Direito através de um recurso especial” 

(MENDES; BRANCO, 2014, p. 956). 

Assim, no controle incidental difuso de constitucionalidade o Judiciário é provocado 

para decidir um caso em que há conflito entre uma lei ordinária e uma lei constitucional, 

devendo necessariamente aplicar a lei constitucional, já que é o próprio guardião da 

Constituição. A decisão, nesse caso, não invalida a lei ordinária e fica restrita às partes que 

compõem os polos passivo e ativo da demanda, não produzindo efeito erga omnes. 

O modelo de controle concentrado em abstrato, por sua vez, foi inspirado nas Cortes 

Constitucionais europeias que começaram a ser implementadas após a Primeira Guerra 

Mundial, a partir do protótipo austríaco idealizado em 192054. O contexto do pós-guerra 

europeu fez com que se buscasse uma forma de proteção da Constituição contra a ação dos 

poderes políticos majoritários, dadas as “experiências trágicas dos governos tirânicos e 

absolutos do antes-guerra” (VELLOSO, 1995, p. 14). 

Por meio do controle concentrado, portanto, há o questionamento acerca da 

constitucionalidade de um ato específico do Poder Executivo ou Legislativo, via proposição de 

ação judicial diretamente ao Supremo Tribunal Federal – que, no Brasil, é quem exerce uma 

                                                 
53 De acordo com Flávia Santiago Lima (2014), o caso refere à resolução de um litígio pelo Chief Justice John 

Marshall acerca da “nomeação de William Marbury como juiz federal. Tratava-se, como mostra a historiografia 

constitucional, da indicação pelo ex-presidente John Adams de diversos de seus correligionários do partido 

federalista à magistratura ao final do seu mandato. Após assumir a presidência, Thomas Jefferson determinou ao 

Secretário do Estado James Madison que suspendesse a nomeação de Marbury. Após longo e rumoroso processo 

judicial, em que Marbury exigia a confirmação de sua nomeação, a Suprema Corte acabou por solucionar a 

contenda, ao assentar que Jefferson não tinha direito de negar posse ao autor. O Tribunal, contudo, não poderia 

conceder o remédio jurídico pleiteado, pois suas atribuições foram conferidas pelo parlamento, extrapolando as 

competências originárias previstas na Constituição, somente alteráveis por emenda. [Não obstante, houve a 

concessão do remédio]. A relevância do caso justifica-se pela fundamentação da sua decisão, segundo a qual, na 

ocorrência de conflito entre a Constituição e outra norma inferior, aquela deve prevalecer” (LIMA, 2014, p. 42). 
54 Há quem atribua tal idealização a Hans Kelsen – especificamente como um derivado da noção da norma 

fundamental – entretanto, para Eugenio Zaffaroni (1995) “é possível defender o sistema de controle centralizado, 

sem necessidade de apelar à teoria kelseniana, bastando repetir o conceito de Hamilton que reproduzimos 

anteriormente, pois não nos parece que se funde em nada diferente ao que deu base à judicial review norte-

americana. Trata-se do mesmo fundamento teórico, só que com a proposta de uma solução diferente” 

(ZAFFARONI, 1995, p. 61).    
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competência similar à das Cortes Constitucionais europeias – podendo invalidar o ato 

impugnado em razão do efeito erga omnes da decisão que reconhece tal inconstitucionalidade.  

Historicamente, o controle concentrado de constitucionalidade inspirado no modelo das 

Cortes Constitucionais europeias foi introduzido no ordenamento brasileiro com a Emenda 

Constitucional nº 16, de 1965, que instituiu a ação direta genérica a ser proposta exclusivamente 

pelo Procurador-Geral da República e cujo julgamento competia ao Supremo Tribunal Federal. 

Assim, “só a partir de 1965, com a introdução da representação direta contra lei ou atos 

normativos, com efeito erga omnes, é que se pode falar em sistema híbrido” (ARANTES, 1997, 

p. 103). 

O sistema “híbrido” ou “misto” de controle constitucionalidade é resultado da 

combinação dos modelos difuso e concentrado e, diferentemente da proposta de Rogério 

Arantes (1997)55, não entendemos se tratar de uma singularidade da competência exercida pelo 

Judiciário brasileiro, já que, em realidade, se trata de uma combinação de modelos que “é 

frequente na América Latina” (ZAFFARONI, 1995, p. 62), especialmente considerando o 

histórico similar de rupturas constitucionais dos países latino-americanos e a coincidente época 

em que elaboraram seus textos constitucionais mais recentes. 

Assim, ao considerarmos o período democrático brasileiro, a Constituição Federal de 

1988 – na sua redação atual de 2018 – continua prescrevendo a possibilidade de os juízes e 

tribunais realizarem o controle de constitucionalidade difuso, especialmente em seu art. 97, CF.  

Já a previsão da competência do Supremo Tribunal Federal para exercer o controle concentrado 

de constitucionalidade se refere ao processamento e julgamento de ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 102, I, a, CF) e arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (art. 102, § 1º, CF)56. 

O atual desenho do controle de constitucionalidade, que foi moldado ao longo de 30 

anos da Constituição de 1988, é fruto de algumas mudanças que os teóricos têm um certo 

consenso em considerar relevantes, como, por exemplo, a ampliação do rol de legitimados para 

propositura das ações direitas de controle concentrado (VERISSIMO, 2008, p. 409), a previsão 

                                                 
55 Na introdução da sua obra sobre o Poder Judiciário, Rogério Arantes (1997) aponta que, no capítulo II, irá 

demonstrar “como a evolução da forma de controle constitucional entre nós produziu um tipo original, sem 

paralelo no mundo contemporâneo, que, associando elementos dos dois modelos básicos, deu origem a um sistema 

híbrido” (ARANTES, 1997 p. 25). 
56 “§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada 

pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.  
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de uma série de direitos individuais, políticos e sociais na CF de 1988 que puderam ser 

reivindicados pela via judicial (VERBICARO, 2017, p. 91), democratização do acesso à justiça 

(ARANTES, 1997, p. 109), aumento do espaço de atuação do STF (VERBICARO, 2017, p. 

92) e possibilidade de manipulação dos efeitos da decisão em controle concentrado de 

constitucionalidade por força da regulamentação prevista nas Leis 9.868/99 e 9.882/98 (LIMA, 

2014, p. 227). 

Nesse contexto, as mudanças trazidas pelo estado de bem-estar social equipararam a 

responsabilidade do Judiciário à dos Poderes Legislativo e Executivo “pela coerência de suas 

atitudes em conformidade com os projetos de mudança social” (FERRAZ JR., 1994, p. 19), de 

modo que a competência do controle de constitucionalidade passou a ser utilizada como 

instrumento na busca do reconhecimento de direitos de grupos minoritários.  

Assim, os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 combinados ao 

acesso à justiça proporcionado por novas modalidades de ações diretas de constitucionalidade 

(como é o caso, por exemplo, da ADPF) permitiram a entrada de temas de justiça distributiva 

no Judiciário, ou seja, que “dizem respeito à participação de todos no respeito devido a cada 

membro da humanidade (direito à não-discriminação em razão de cor, religião, convicção 

política, sexo ou orientação sexual)” (LOPES, 1994, p. 27). Como ao Judiciário não é permitida 

uma “não decisão”, esse Poder tem apresentado suas respostas, provocando reações 

diversificadas entre os membros do Poder Legislativo e que podem ser classificadas como 

favoráveis ou contrárias ao posicionamento judicial. 

Introduzido o debate sobre controle de constitucionalidade no Brasil, passamos, nesse 

momento, a tratar das outras competências do Poder Judiciário, pois os conceitos ora 

apresentados serão retomados no Capítulo 4, em que será discutido o efetivo exercício do 

controle de constitucionalidade no julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ.  

 

3.2. Resolução de conflitos. 

 Resolver conflitos entre pessoas é a competência mais característica do Poder Judiciário 

e implica a aplicação da lei, pelo juiz, a casos particulares como forma de resolver a disputa 

que deu origem àquele caso. O exercício dessa competência pressupõe, portanto, a existência 

de uma disputa na qual o juiz atuará como árbitro, um pronunciamento específico sobre o caso 

e, não, em abstrato sobre normas e princípios, e uma resposta em conformidade com as leis 

ordinárias e o corpo de decisões formado para casos semelhantes.  
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Nesse contexto, as partes exercem seu direito fundamental de se socorrer ao Poder 

Judiciário em caso de lesão ou ameaça ao seu direito (art. 5, XXXV, CF), atuando o Judiciário 

como uma instância decisória exterior às partes em litígio, legitimado pela sua autoridade para 

decidir a controvérsia (VERBICARO, 2017, p. 83). Porém, a autoridade judicial na resolução 

de conflitos não é ilimitada, pois existem critérios previstos na Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro57 que devem ser observados pelo julgador, tais como os fins sociais da lei e 

as exigências do bem comum, além do respeito ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa 

julgada58.  

Somada aos limites impostos ao Poder Judiciário no exercício da competência de 

resolução de conflitos, tem-se a necessidade de o corpo formado pelas decisões judiciais 

oriundas do exercício dessa competência ser coerente e uniforme, de modo a evitar que as partes 

de processos em situações similares recebam tratamento jurídico distinto pelo Poder Judiciário. 

A uniformização da jurisprudência, portanto, se apresenta como uma das medidas que objetiva 

garantir a segurança jurídica no ordenamento brasileiro. 

Da mesma forma que a CF de 1988 aumentou a jurisdição constitucional do STF, 

também criou o STJ para ser o órgão do sistema de justiça responsável pelas demandas 

envolvendo legislação federal, desejando que “o Superior Tribunal de Justiça seja o responsável 

pela integridade, pela autoridade e pela uniformidade de interpretação do direito federal 

comum” (VELLOSO, 1995, p. 15). Considerado a “grande inovação” na estrutura do Poder 

Judiciário (SADEK, 2004, p. 5), o STJ é composto por trinta e três Ministros e se situa acima 

dos tribunais federais e estaduais, sendo competente para julgar recursos especiais que versam 

sobre decisões proferidas em única ou últimas instâncias por esses tribunais (art. 105, III, CF).  

O exercício da competência de resolução de conflitos entre pessoas é o que encontramos 

no julgamento do recurso especial nº 1.183.378/RS pelo STJ, cujos detalhes serão explorados 

no próximo Capítulo. 

 

3.3. A competência do CNJ de controle da atuação administrativa.  

A independência administrativa e financeira do Judiciário é o pressuposto para a 

realização eficaz da competência de resolução de conflitos e do controle de constitucionalidade. 

                                                 
57 Decreto-Lei nº 4.657 de 4 de setembro de 1942. 
58 Segundo Eugenio Zaffaroni (1997), o juiz não é uma “máquina de subsumir” o fato à norma, devendo combinar 

o texto da norma com metodologias jurídicas que lhe permitam valorar os dados da realidade. Há, ainda, o 

entendimento de que o limite as decisões judiciais são o que os juízes “preferem fazer, moderadas pelo que acham 

que devem fazer, mas constrangidas pelo que percebem que é viável fazer” (TAYLOR, 2007, p. 243). 
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Ou seja, “o Poder Judiciário em seu conjunto é independente, quando não está submetido aos 

demais Poderes do Estado” (COMPARATO, 2004, p. 151). Assim, tal prerrogativa é 

imprescindível para garantir a dinâmica do Judiciário e o exercício pleno de suas competências, 

sendo resultado da independência institucional, administrativa e financeira desse Poder.  

A independência foi fortalecida, sobretudo, pela CF de 1988 que previu textualmente 

no art. 99, CF, que “ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira” e 

outorgando aos tribunais a prerrogativa de elaboração de suas propostas orçamentárias (art. 99, 

§ 1º, CF). Também a eleição de seus órgãos diretivos, elaboração de seus regimentos internos, 

organização de suas secretarias e no provimento dos cargos necessários à administração da 

Justiça foram garantidas ao Poder Judiciário no art. 96 da CF. 

Isso permitiu ao Judiciário brasileiro atuar como importante árbitro na relação com os 

demais poderes, lhe garantindo um protagonismo político diferenciado quando comparado com 

outros países da América Latina. Fabiano Engelmann, Júlia Veiga V. M. Bandeira e Rogélio 

Peres Perdomo (2015) reconhecem essa diferença do Judiciário brasileiro em comparação, por 

exemplo, com os Poderes Judiciários colombiano e chileno “que conservam sua independência 

enquanto poder de estado a custa de um menor protagonismo no espaço público” 

(ENGELMANN; BANDEIRA; PERDOMO, 2015, p. 21). 

Muito da autonomia institucional do Poder Judiciário brasileiro também é associada à 

estrutura de carreira e de garantias profissionais da magistratura, na qual os membros são 

recrutados por meio de concurso público (art. 93, I, CF59) e gozam das garantias constitucionais 

de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio (art. 95, CF).  

Não obstante alguns benefícios do modelo brasileiro, na década de 1990, foi 

predominante a discussão acerca do problema de controle do Poder Judiciário – debatendo-se 

também aspectos problemáticos referentes à sua gestão administrativa – em razão de uma 

diagnosticada crise do Judiciário associada predominantemente à morosidade na prestação 

jurisdicional e à falta de transparência administrativa e processual. Esses problemas de 

funcionamento do Poder Judiciário resultaram na “promulgação, após 13 anos de tramitação no 

Congresso Nacional, da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, que ficou 

conhecida como ‘Reforma do Judiciário” (VIEIRA; PINHEIRO, 2008, p. 3).  

A principal inovação da Reforma, que interessa para a discussão na presente dissertação, 

                                                 
59 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, 

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no 

mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação”. 
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foi a criação do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), instalado como órgão do Poder Judiciário 

em 14 de junho de 2005 e composto por conselheiros indicados por órgãos diversos60. O CNJ 

tem a competência principal de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras 

atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, CF referentes a “elaboração de dados e indicadores 

sobre a atuação do Judiciário em nível nacional visando à publicidade e ao planejamento deste 

Poder”, promoção de “reuniões periódicas para estudo, acompanhamento e sugestões com os 

magistrados envolvidos na atividade correcional nos tribunais”, além da instrução dos 

procedimentos administrativos disciplinares e controle da gestão do Judiciário (VIEIRA; 

PINHEIRO, 2008, p. 8-9). 

Nesse contexto, o CNJ vem conduzindo um processo de reforma “baseado em diretrizes 

como planejamento estratégico, controle, modernização tecnológica e ampliação do acesso à 

justiça” (LIMA, FRAGA, OLIVEIRA, 2016, p. 894), ainda que tenha sido constatada uma 

recente tendência do Conselho a “se inclinar para o desenvolvimento de um órgão 

essencialmente subordinado à verdadeira cúpula do Judiciário nacional, instalada no STF” 

(FRAGALE FILHO, 2013, p. 1000).  

O controle da atuação administrativa pelo CNJ também demandou a regulação de 

matérias referentes à administração da justiça combinada ao controle dos deveres funcionais da 

magistratura, resultando na edição da Resolução 135/2011, cujas disposições se concentram em 

três matérias: 

i) previsão de norma nacional sobre o Poder Judiciário, consolidando a condição de 

órgão administrativo central do CNJ, e da Corregedoria Nacional de Justiça como 

vértice em matéria correicional (com competência concorrente com Tribunais para 

julgar processos disciplinares e com a incumbência de monitorá-los nos Tribunais); 

ii) garantia do princípio da legalidade, com descrição detalhada do procedimento 

sancionatório e de suas fases; iii) garantia da publicidade como regra em processos 

disciplinares, presente tanto no julgamento quanto na aplicação da sanção (FRANCO, 

2015, p. 78). 

Feitas essas considerações acerca do CNJ, retomaremos a análise sobre a competência 

de controle da atuação administrativa do Conselho no Capítulo 4, destinado à análise da edição 

                                                 
60 “Oriundos de diferentes áreas, os conselheiros são indicados por múltiplos órgãos. O STF, cujo presidente é 

membro nato e também exerce sua presidência, indica dois outros membros – um desembargador e um juiz – 

vinculados aos tribunais de Justiça. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica um dos seus ministros 

para ocupar a Corregedoria Nacional de Justiça, além de dois outros membros – um desembargador e um juiz – 

vinculados à Justiça Federal. Os três membros oriundos da Justiça do Trabalho – um ministro, um desembargador 

e um juiz – são indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Procuradoria Geral da República (PGR) 

indica os dois membros vinculados ao Ministério Público, sendo um federal e outro estadual. A advocacia 

encontra-se representada por dois membros, cuja indicação é realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e, por fim, a sociedade civil estaria representada pelos dois últimos membros, cuja 

indicação é realizada, respectivamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, observada a exigência 

de notável saber jurídico e reputação ilibada” (FRAGALE FILHO, 2013, p. 978). 
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da Resolução nº 175/2013, que proibiu a recusa de tabeliães à celebração de casamento e 

registro da união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

 

3.4. Síntese do Capítulo 3. 

À constatação da adoção dinâmica e concomitante de conceitos de família nos Poderes 

Judiciário e Legislativo se seguiu a reflexão sobre a forma como esses conceitos são 

mobilizados pelos julgadores e legisladores, ou seja, quais as competências e funções são 

instrumentalizadas com a finalidade de justificar a predileção por um determinado conceito de 

família. Nesse contexto, iniciamos o Capítulo 3 com a distinção do que entendemos por 

competência e função, sendo que “competência” foi utilizada no sentido da prescrição 

normativa de um dever ser da atuação de determinada instituição, prevista no texto 

constitucional ou em algum regramento mais específico dessa instituição, ao passo que o termo 

“função” correspondeu ao funcionamento efetivo da instituição quando autorizada a atuar por 

uma competência normativa. 

No âmbito do Judiciário, localizamos três competências no texto constitucional que 

autorizam os membros desse Poder a realizar o controle de constitucionalidade (artigos 97 e 

102, CF), resolver conflitos entre as partes (artigos 5, XXXV e 105, III, CF) e exercer o controle 

da atuação administrativa (art. 103-B, §6º, CF) e analisamos a abordagem de tais competências 

feita pela literatura. 

No próximo Capítulo, passamos a analisar o exercício dessas competências no 

julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ, no julgamento do recurso especial nº 

1.183.378/RS pelo STJ e na edição da Resolução nº 175/2013 do CNJ. Ao final, é apresentada 

a reação do Poder Legislativo ao exercício das competências e funções do Poder Judiciário.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. O Poder Judiciário em ação: o exercício de competências e funções. 

Não há dúvida de que nas movimentações realizadas pelo Poder Judiciário com a 

finalidade de reconhecer a família homoafetiva estavam presentes as competências para que o 

STF exercesse o controle de constitucionalidade no julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 

132/RJ, o STJ resolvesse o conflito no julgamento do recurso especial nº 1.183.378/RS e o CNJ 

editasse a Resolução nº 175/2013 em sua competência de controle da atuação administrativa. 

O que nos desperta o interesse acadêmico é a maneira como o Poder Judiciário exerceu 

efetivamente suas competências, ou seja, como e quais funções foram operacionalizadas nessa 

movimentação. 

 

4.1. O controle de constitucionalidade no julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ, a 

função contramajoritária e os limites impostos pelo texto da CF. 

O primeiro passo dado pelo Poder Judiciário com o objetivo de conferir status jurídico 

à família homoafetiva foi o julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ, que estendeu às 

pessoas homoafetivas os mesmos direitos garantidos às pessoas heteroafetivas que convivem 

em união estável. Com a rejeição das preliminares de mérito, o cerne da discussão se concentrou 

na constitucionalidade – ou melhor, na correta interpretação – do art. 1.723 do CC, ou seja, se 

a interpretação em conformidade com a Constituição incluiria as pessoas homoafetivas, de 

modo que a discussão sobre o sentido desse dispositivo necessariamente teve de ser ampliada 

para abranger o art. 226, § 3º da CF61, em razão da redação quase idêntica dos artigos que 

versam sobre o instituto da união estável. 

Conforme exposto no Capítulo 2 desta dissertação, houve uma divergência entre os 

Ministros do STF sobre qual seria o conceito de família extraível da CF de 1988 e em qual 

conceito a família homoafetiva se enquadraria. De um lado, uma maioria de seis Ministros que 

entendeu superado o conceito restrito e que o conceito amplo de família é o único que pode ser 

extraído da CF de 1988, o que autorizaria a equiparação da união homoafetiva à união estável 

prevista constitucionalmente. E, de outro lado, a minoria de três Ministros que entendeu que a 

CF de 1988 apresentou tipos de entidades familiares com fundamento no conceito restrito, de 

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

(...) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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modo que o conceito amplo é novo, depreendido dos princípios constitucionais e somente nele 

é que a união homoafetiva pode ser enquadrada.  

Porém, ainda que não houvesse qualquer dúvida sobre a competência do STF para 

exercício do controle de constitucionalidade no julgamento da ADI (art. 102, I, a, CF) e da 

ADPF (art. 102, § 1º, CF) propostas com o objetivo de discutir a união estável homoafetiva, 

todos os Ministros do STF que participaram do julgamento (com exceção do Min. Cezar Peluso) 

tiveram a preocupação de expor as razões pelas quais o STF estava atuando dentro dos limites 

dessa competência. Assim como os Ministros adotaram conceitos próprios de família, também 

o entendimento sobre qual seria a função da Corte nesse julgamento foi individualizada pelos 

julgadores. 

Os Ministros que formaram a maioria no STF entendendo pelo conceito amplo de 

família justificaram que a Corte estava atuando no exercício legítimo da função 

contramajoritária na proteção de direitos fundamentais de uma minoria social, sendo que esse 

argumento foi, algumas vezes, combinado com o argumento da necessária proteção e aplicação 

da Constituição em hipótese de omissão dos poderes majoritários acerca do tema. Sintetizamos 

os principais argumentos na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Fundamentação dos Ministros do STF acerca da competência da Corte. 

Ministro Trecho do Voto  

Celso de 

Mello 

“Relevantíssimo papel que incumbe ao Supremo Tribunal Federal desempenhar no plano da 

jurisdição das liberdades: o de órgão investido do poder e da responsabilidade institucional de 

proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria ou, ainda, contra omissões que, 

imputáveis aos grupos majoritários, tornem-se lesivas, em face da inércia do Estado, aos direitos 

daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito, da discriminação e da exclusão jurídica” 

(p. 238). 

Marco 

Aurélio 

“No mais, ressalto o caráter tipicamente contramajoritário dos direitos fundamentais. De nada 

serviria a positivação de direitos na Constituição, se eles fossem lidos em conformidade com a 

opinião pública dominante. Ao assentar a prevalência de direitos, mesmo contra a visão da 

maioria, o Supremo afirma o papel crucial de guardião da Carta da República” (p. 213).   
Ayres 

Britto 

(Relator) 

“Assim, interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso que o STF fará o 

que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois 

o conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso 

indisfarçadamente preconceituoso ou homofóbico” (p. 42). 

Cármen 

Lúcia 

“Este é um tribunal que tem a função precípua de defender e garantir os direitos constitucionais” 

(p. 90). 

Luiz Fux “Particularmente nos casos em que se trata de direitos de minorias é que incumbe à Corte 

Constitucional operar como instância contramajoritária, na guarda dos direitos fundamentais 

plasmados na Carta Magna em face da ação da maioria ou, como no caso em testilha, para impor 

a ação do Poder Público na promoção desses direitos” (p. 61). 

Joaquim 

Barbosa 

“E por acreditar que não foi esta a intenção do legislador constituinte, eu entendo que cumpre a 

esta Corte buscar na rica pallette axiológica que informa todo o arcabouço constitucional criado 

em 1988; verificar se o desprezo jurídico que se pretende dar a essas relações é compatível com a 

Constituição. Aí, sim, estará esta Corte a desempenhar uma das suas mais nobres missões: a de 

impedir o sufocamento, o desprezo, a discriminação pura e dura de um grupo minoritário pelas 

maiorias estabelecidas” (p. 117).  

Fonte: elaboração própria. 
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A função contramajoritária está atrelada à ideia de que as leis são promulgadas por 

membros eleitos que exercem um processo deliberativo representativo da vontade de uma 

maioria. Quando o Judiciário declara inconstitucional uma lei, atuaria contrariamente à posição 

da maioria e a problemática emerge do fato de a Corte não ser composta por membros eleitos 

ou dotados da mesma accountability que os membros do Legislativo.  

Uma solução para o problema da vulnerabilidade das minorias seria remover as barreiras 

à sua participação no processo político. No entanto, para John Hart Ely (2010), um dos 

precursores desse debate no contexto estadunidense, essa solução não é suficiente, sendo dever 

dos tribunais proteger as minorias que não conseguem se proteger politicamente. A forma de 

proteção é por meio do exercício da competência do controle de constitucionalidade em que se 

discute uma hostilidade generalizada do ato administrativo ou legislativo que coloque o grupo 

minoritário em desvantagem, de modo que cabe ao Judiciário neutralizar essa desvantagem, 

tomando “cuidado para não usurpar a atividade legislativa” (ELY, 2010, p. 206).   

Guardadas as devidas proporções, é possível inferir que a maioria dos Ministros do STF 

que se valeu do conceito amplo de família utilizou o argumento do exercício da função 

contramajoritária no sentido de justificar a reparação de uma desvantagem social das pessoas 

homoafetivas que não eram enquadradas no conceito constitucional de união estável e, por 

conseguinte, não tinham pleno acesso a direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários 

decorrentes desse status jurídico – ainda que alguns tribunais pátrios já viessem sinalizando o 

reconhecimento desses direitos em casos concretos. Como o conceito amplo de família, na visão 

desses Ministros, é o único extraível da CF de 1988 e não havia uma razão legítima para que as 

uniões homoafetivas não fossem enquadradas nesse conceito, necessário o exercício da função 

contramajoritária para proteger direitos fundamentais dessa minoria social. 

Um aspecto a ser evidenciado, entretanto, é que, ao justificar o exercício da função 

contramajoritária, os Ministros revelaram estar indo contra a omissão legislativa e não contra a 

literalidade do art. 1.723 do CC, assumindo que a posição da maioria congressual nesse tema 

foi não ter legislado especificamente sobre a família homoafetiva62. É o que se depreende dos 

trechos dos votos dos Ministros Celso de Mello e Luiz Fux colacionados na tabela acima, por 

exemplo.  

                                                 
62 Apesar de a CF de 1988 prever a possibilidade de uma omissão legislativa ser declarada inconstitucional em seu 

art. 103, § 3º, esse fundamento constitucional não foi empregado pelos Ministros.  
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Por outro lado, a minoria dos Ministros do STF que entendeu pela impossibilidade de 

enquadramento da união homoafetiva “nas espécies de família constitucionalmente 

estabelecidas” (p. 5) também convergiu sobre qual seria a função a ser exercida pela Corte no 

controle de constitucionalidade em questão. Ainda que o Ministro Cezar Peluso nada tenha 

discorrido nesse particular, o Ministro Gilmar Mendes entendeu que a Corte é limitada pelo 

próprio texto constitucional, de modo que “não podemos dizer que nós lemos no texto 

constitucional o que quisermos, tem que haver um consenso básico” (p. 124). O Ministro 

Ricardo Lewandowski, por sua vez, privilegiou técnicas hermenêuticas que permitem extrair o 

sentido mais próximo à vontade original do legislador, já que “a interpretação jurídica não pode 

desbordar dos lindes objetivamente delineados nos parâmetros normativos” (p. 106). 

Assim, os Ministros entenderam que o STF é constrangido pelo próprio texto 

constitucional e como somente é possível extrair o conceito restrito de família da literalidade 

do art. 226 da CF de 1988, não seria possível enquadrar a união homoafetiva nas espécies de 

família constitucionalmente previstas. Não obstante, a interpretação sistemática dos princípios 

constitucionais permite vislumbrar o conceito amplo de família e aí deve ser enquadrada a união 

homoafetiva, porém, da maneira que o Poder Legislativo decidir, já que essa minoria dos 

Ministros do STF foi igualmente consensual na deferência ao Poder Legislativo e sobre a 

necessidade de regulação do tema via Parlamento. 

Podemos inferir, portanto, que a mesma maioria dos Ministros que entendeu que o 

conceito amplo de família deve ser extraído do rol de famílias previsto no texto constitucional 

e, por conseguinte, abarca a família homoafetiva, também justificou sua atuação como sendo o 

exercício da função contramajoritária em razão da omissão legislativa do Congresso Nacional 

sobre o tema. A outra parcela dos Ministros (divergência) que entendeu que o conceito restrito 

é o previsto no rol do art. 226 da CF e que o conceito amplo de família se depreende de 

princípios constitucionais, localizando aí a família homoafetiva, justificou a atuação do STF 

como limitada pelo texto constitucional, ou seja, como sendo necessária uma autocontenção da 

Corte frente à Constituição e posterior regulamentação do tema pelo Congresso Nacional. A 

Figura 4 ilustra a dispersão dos Ministros do STF de acordo com seu posicionamento sobre a 

função exercida e o conceito de família adotado: 
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Figura 4 – Dispersão dos Ministros do STF por função e conceito de família. 

Fonte: elaboração própria. 

Nesse contexto, da mesma forma como o tratamento dos conceitos de família oriundos 

da doutrina tem ocorrido de maneira dinâmica – não sendo possível falar em um único conceito 

consolidado – também a justificação da função do STF no exercício da competência de controle 

de constitucionalidade é volátil. O funcionamento do STF é construído caso a caso, a depender 

da argumentação que se pretende empregar: se é empregada a superação do conceito restrito 

pelo conceito amplo, a atuação é justificada como sendo contramajoritária; porém, se se entende 

que não houve tal superação conceitual, defende-se que a atuação do STF deve ser limitada 

pelo texto constitucional. 

Essa mesma dinâmica é constatada nos outros órgãos do sistema de justiça que se 

movimentaram a fim de garantir o direito ao casamento para as pessoas homoafetivas, já que 

no STJ e no CNJ tampouco houve consenso sobre quais seriam os limites ao exercício das 

competências de resolução de conflitos e de controle da atuação administrativa, aspectos que 

abordamos nos próximos itens.    

 

4.2. Resolvendo o conflito no recurso especial nº 1.183.378/RS e a função da uniformização da 

jurisprudência. 

A recusa de Cartórios de Registros Civis de Porto Alegre, RS, a celebrar o casamento 

civil de duas mulheres que conviviam em união estável deu origem ao conflito submetido ao 

Judiciário com o objetivo de que esse Poder se pronunciasse especificamente sobre as normas 

de direito civil acerca de possibilidade e impedimento para o casamento entre duas pessoas. A 
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contenda apreciada pelo STJ no julgamento do recurso especial nº 1.183.378/RS se referiu à 

interpretação do art. 1.521 do CC, que prevê as hipóteses de impedimento para o casamento e 

não elenca a identidade de sexos como impeditivo.  

Nesse contexto, como poderiam as duas mulheres serem impedidas de se casar por um 

Cartório de Registro Civil se a identidade de sexo não é prevista pela legislação federal como 

sendo causa impeditiva ao casamento? O entendimento do STJ foi no sentido de que as 

mulheres não poderiam ser impedidas de se casar, dando provimento ao recurso especial para 

afastar o óbice relativo à diversidade de sexos e determinar o prosseguimento do processo de 

habilitação de casamento. 

Da mesma forma que realizado pelos Ministros do STF, o voto do Ministro Relator Luis 

Felipe Salomão que resolveu o conflito também se preocupou em discorrer sobre a função que 

o STJ estava exercendo naquele momento, ainda que, por força de previsão expressa na CF (art. 

105, III, a, CF), tampouco houvesse qualquer dúvida sobre sua competência para julgamento 

de recurso especial no qual foi alegada violação ao Código Civil. 

O argumento da função do STJ na uniformização da jurisprudência ao resolver um 

conflito foi combinado com a função contramajoritária do Poder Judiciário. Ou seja, como é 

uma função (macro) do Judiciário a proteção das minorias em uma atuação contramajoritária, 

cabe ao STJ – enquanto órgão parte desse Poder (função micro) – ser o guardião do direito 

infraconstitucional, atuando em conformidade com a CF, uma vez que, conforme constou no 

voto do Ministro Luis Felipe Salomão, o “Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua missão 

de uniformizar o direito infraconstitucional, não pode conferir à lei uma interpretação que não 

seja constitucionalmente aceita” (p. 1)63.  

Ainda nessa mesma linha de uniformização da jurisprudência, os Ministros Luis Felipe 

Salomão, Maria Isabel Galotti e Antonio Carlos Ferreira citaram o acórdão do STF na ADI nº 

4277/DF e ADPF nº 132/RJ como precedente que produz reflexo no âmbito da legislação 

federal, cabendo ao STJ “decidir o caso concreto, em face da legislação infraconstitucional, de 

modo coerente e harmônico com a já mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal” (p.31).   

Como já mencionamos, a votação no STJ não foi unânime e o Ministro Raul Araújo 

representou a divergência nesse caso, mais especificamente sobre a possibilidade de exercício 

da função de uniformização da jurisprudência a ser exercida pelo STJ na resolução desse 

                                                 
63 As citações diretas do acórdão do STJ são acompanhadas do respectivo número de página do documento 

disponível:<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000366638&dt_publicacao=01

/02/2012>. Acesso em 15.01.2019. 
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conflito. Também partindo do entendimento de que a CF de 1988 previu o conceito restrito de 

família64, entendeu que não seria função do STJ extrair a interpretação constitucional que 

autorizaria ou não duas pessoas do mesmo sexo a se casarem, dado que o casamento é um 

instituto diverso da união estável. Assim, a questão não poderia ser resolvida pelo STJ em sede 

de recurso especial, mas, sim, deveria ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em razão 

da natureza constitucional da matéria. 

Portanto, a maneira como os Ministros do STJ definiram como se aplica a função de 

uniformização da jurisprudência em resolução de conflito também foi divergente, sendo mais 

um exemplo das disputas internas no Poder Judiciário sobre o limite de suas funções a partir da 

mobilização de determinados conceitos do direito material. Ainda assim, a nosso ver, a 

resolução desse conflito se tratou de um passo importante dado pelo Poder Judiciário no 

reconhecimento da família homoafetiva e que teve peso substantivo na edição da Resolução nº 

175/2013 do CNJ, o que é abordado a seguir. 

 

4.3. O controle da atuação administrativa, a Resolução do CNJ nº 175/2013 e sua função 

correcional. 

O controle da atuação administrativa do Judiciário se traduz em uma competência ampla 

do CNJ, prevista no art. 103-B, § 4º, CF e que pode ser exercida por meio da edição de atos 

normativos com a finalidade de instruir e regular a atuação dos membros do Poder Judiciário – 

como foi feito, por exemplo, na edição da Resolução nº 175/2013, com o objetivo de proibir a 

recusa de tabeliães do registro civil à celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo.    

A possibilidade de o CNJ editar Resoluções normativas com caráter vinculante, 

inclusive para o serviço de registro civil de pessoas, decorre tanto de previsão constitucional de 

sua competência para receber e conhecer das reclamações contra “prestadores de serviços 

notariais e de registro que atuem por delegação do poder público” (art. 103-B, § 4º, III, CF) 

como do Regimento Interno do CNJ (art. 102, § 5º, Regimento Interno CNJ65). Não obstante, 

                                                 
64 Segundo o Ministro Raul Araújo, “vê-se que a Carta da República, fazendo referência expressa a "homem" e 

"mulher", quando trata da união estável, consagra as seguintes espécies de entidades familiares: (I) aquela formada 

com o casamento civil (CF, art. 226, §§ 1º e 2º); (II) a decorrente de união estável (CF, art. 226, § 3º); e (III) as 

chamadas famílias monoparentais, ou seja, as constituídas por qualquer dos pais e seus descendentes (CF, art. 226, 

§ 4º)” (p. 33).  
65 “Art. 102. O Plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos, mediante Resoluções, Instruções ou 

Enunciados Administrativos e, ainda, Recomendações. (...) 

§ 5º As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante, após sua publicação no Diário da Justiça 

e no sítio eletrônico do CNJ”. 
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na deliberação realizada na 169ª Sessão Ordinária do CNJ66 também houve a preocupação em 

evidenciar a competência do CNJ para disciplinar nacionalmente a questão em razão das 

reclamações recebidas comunicando a recusa de cartórios de registro civil a converter a união 

estável de pessoas do mesmo sexo em casamento civil e a expedir certificado de habilitação 

para tais casamentos, em desobediência às decisões do STF e STJ67. 

A proposta do texto da Resolução foi feita pelo Presidente do CNJ à época, Ministro 

Joaquim Barbosa, sendo suscitada uma divergência pela Conselheira Maria Cristina Peduzzi, 

exatamente no tocante à competência do CNJ para disciplinar tal matéria, entendendo ser uma 

função do Poder Legislativo. Segundo a Conselheira, ainda que a conversão da união 

homoafetiva em casamento civil seja materialmente possível, a forma prescrita para tal 

conversão é a lei em sentido formal, que deveria advir do Congresso Nacional por força do 

disposto no art. 22, I e XXV68 da CF. 

No entanto, a Conselheira restou vencida pelo consenso dos demais conselheiros no 

sentido de que a Resolução do CNJ já tem força material de lei e a disciplina está limitada à 

organização dos cartórios, tabeliães e Judiciário. A Resolução nº 175/2013 do CNJ foi, então, 

editada considerando quatro premissas: o controle de constitucionalidade realizado pelo STF 

na ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ, a decisão do STJ no recurso especial nº 1.183.378/RS, 

a competência do CNJ prevista no art. 103-B da CF e a deliberação realizada na 169ª Sessão 

Ordinária do CNJ.  

Assim, a divergência entre os Conselheiros do CNJ demonstra que, de um lado, há uma 

maioria de Conselheiros que entendeu que o exercício da função correcional dentro da 

competência do CNJ de controle da atuação administrativa permite a edição de uma Resolução 

com força material de lei e, de outro lado, a divergência suscitada pela Conselheira Maria 

Cristina Peduzzi foi no sentido de existir um limite ao exercício dessa função, de modo que é 

necessária a edição de uma lei formal, via Congresso Nacional, para disciplinar o casamento 

homoafetivo.  

                                                 
66 Disponível em vídeo. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=cLSiREtbBbM>. Acesso em 08.05.2018. 
67 Relevante mencionar que não apenas os serviços de registro civil de pessoas desrespeitaram as decisões das 

Cortes, mas também membros do Poder Judiciário, como bem lembrado por Antonio Moreira Maués (2015, p. 

136) ao abordar o caso do juiz titular da vara da Fazenda Pública de Goiânia que anulou de ofício um contrato de 

união estável entre pessoas homoafetivas e determinou que os cartórios se recusassem a registrar tal união. 
68 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

(...)XXV - registros públicos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLSiREtbBbM
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Portanto, não houve consenso em qualquer dos órgãos do sistema de justiça sobre quais 

seriam os limites ao exercício de funções dentro do autorizado pelas competências previstas 

constitucionalmente. A divergência conceitual pela superação do conceito restrito e a adoção 

do conceito amplo de família no STF provocou também uma divergência sobre a função a ser 

exercida pela Corte na competência de controle de constitucionalidade, emergindo uma 

predominância da função contramajoritária em contraponto ao exercício jurisdicional limitado 

pelo texto da CF de 1988. Já no STJ, a adoção do conceito restrito por um dos Ministros impôs 

limites à função de uniformização da jurisprudência pela Corte no exercício da competência de 

resolução de conflitos, entendimento que restou vencido pela maioria dos Ministros da Quarta 

Turma. Por fim, a discussão dos Conselheiros do CNJ foi até que ponto o exercício da função 

correcional ultrapassa os limites da competência de controle da atuação administrativa do Poder 

Judiciário na edição de uma Resolução, à qual se concedeu força material de lei. 

Portanto, a concessão de status jurídico à família homoafetiva pelo Poder Judiciário 

provocou uma inovação no ordenamento jurídico, mas não sem que os atores do sistema de 

justiça divergissem sobre como e o que estavam efetivamente empreendendo. A partir da 

autorização constitucional para o exercício de determinadas competências, os próprios atores 

invocaram outras funções para justificar o modo de atuação dos órgãos do sistema de justiça, 

que sintetizamos na Tabela 3 apresentada abaixo. 

Tabela 3 – Relação das competências, funções e posições relativas ao Poder Judiciário.  

Órgão Competência Função Posição 

STF Controle de constitucionalidade Contramajoritária Maioria 

STF Controle de constitucionalidade Limitada pela CF Divergência 

STJ Resolução de conflitos Uniformização da jurisprudência Maioria 

STJ Resolução de conflitos Limitada pela matéria (infraconstitucional) Divergência 

CNJ Controle da atuação administrativa Correcional Maioria 

CNJ Controle da atuação administrativa Limitada pela natureza da norma Divergência 

Fonte: elaboração própria. 

Não é objeto desta dissertação valorar o posicionamento das respectivas maiorias e 

minorias formadas dentro do Poder Judiciário como correto ou incorreto. O que nos propomos 

demonstrar é a forma como se opera o exercício prático das competências do Poder Judiciário 

em um determinado caso concreto e quais as funções mobilizadas nessa atuação, bem como as 

justificativas apresentadas pelos próprios julgadores nesse processo. A palavra-chave, assim, é 

“dinâmica”: movimento que emerge de atores de um determinado Poder a partir de categorias 

normativas aparentemente estáticas. Essa dinâmica é contínua e geradora de efeitos, razão pela 

qual passamos a apresentar a reação do Poder Legislativo às movimentações do Poder 

Judiciário. 
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4.4. A reação do Poder Legislativo. 

 Não só os membros do Poder Judiciário discorreram sobre as competências e funções 

exercidas pelos órgãos do sistema de justiça no reconhecimento da família homoafetiva, mas 

também o Poder Legislativo expôs seu entendimento acerca da competência do Poder Judiciário 

nessa atuação. Quase todos os 40 parlamentares que utilizaram o plenário da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal69 para realizar um discurso sobre o reconhecimento da família 

homoafetiva se referiram a algum tipo de movimentação do Poder Judiciário. Desse total, mais 

de 67% (sessenta e sete por cento) dos parlamentares revelaram sua reprovação a tais 

movimentações do Judiciário, enquanto pouco mais de 27% (vinte e sete por cento) dos 

parlamentares avaliaram positivamente a atuação desse Poder70. 

 Os argumentos mais presentes nos discursos contrários são de duas ordens: a afirmação 

de que o Poder Judiciário errou, ou seja, não podia ter atuado da forma que fez em razão de ter 

contrariado a família “tradicional” brasileira; e alegação de que o Judiciário afrontou o Poder 

Legislativo ao usurpar sua competência, sendo necessária a aprovação de propostas legislativas 

que, de certa forma, revertam as decisões judiciais ou controlem o Poder Judiciário. 

 Esses argumentos também são encontrados nos pareceres apresentados no PLC nº 

6.583/2013 (“Estatuto da Família”). O parecer do Relator Dep. Ronaldo Fonseca (PROS/DF), 

favorável ao projeto na primeira Comissão Especial formada, discorreu sobre o fato de a criação 

do conceito da família homoafetiva pelo STF e CNJ ser uma inovação legislativa que usurpou 

prerrogativa do Congresso Nacional – como já demonstramos, o Deputado entende que somente 

o conceito de família restrito deve existir no ordenamento jurídico. Um dos problemas da 

criação legislativa seria que o Judiciário, ao contrário do Legislativo, não tem a obrigação de 

“considerar o impacto orçamentário e financeiro da demanda71 e demais reflexos e ônus para a 

sociedade, pois a ele é dado interpretar a Lei (e não inovar, como o fez)”.  

 No parecer do Relator Dep. Diego Garcia (PHS/PR), que aprovou o projeto na segunda 

Comissão Especial formada, encontramos um tópico específico sobre a competência originária 

e exclusiva do Legislativo para legislar sobre matéria de direito da família, no qual aborda o 

                                                 
69 Apenas dois parlamentares não se referiram ao Judiciário em seus discursos. A planilha com todos os 

parlamentares e seus argumentos pode ser encontrada nos Anexos. 
70 Considerando as Casas Legislativas separadamente, temos que, dos 40 parlamentares que discursaram em 

plenário, 4 são Senadores e 36 são Deputados, o que representa 5% (cinco por cento) do Senado Federal e 7% 

(sete por cento) da Câmara dos Deputados.  
71 Tampouco localizamos no site da Câmara dos Deputados qualquer estudo ou discussão sobre impacto 

orçamentário e financeiro do PLC nº 6.583/2013, projeto que prevê a necessidade de políticas públicas para 

especial proteção da família formada entre um homem e uma mulher. 
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“totalitarismo jurídico” advindo da prática de ativismo judicial pelo Poder Judiciário. 

Posteriormente, há o tópico sobre o “efeito provisório do STF” e a “Resolução abusiva do CNJ” 

em que aponta que o “erro do STF e do CNJ, naquelas decisões, de rigor, merecem retificação 

ao invés de ratificação do Congresso Nacional”.  

 Entretanto, a Dep. Erika Kokay (PT/DF) declarou voto em separado impugnando esse 

tipo de argumentação sobre a atuação do Judiciário e afirmando que o STF não usurpou função 

do Poder Legislativo, uma vez que sequer precisaria existir lei a permitir o casamento civil 

homoafetivo, já que todas as uniões amorosas com a finalidade de unir vidas, apoio mútuo e 

formar famílias são reconhecidas pela Constituição Federal – no que notamos a adoção do 

conceito amplo de família como contraponto à visão restrita de família utilizada pelos Relatores 

do PLC nº 6.583/2013 nas Comissões Especiais. 

 Esse posicionamento se coaduna com os argumentos que encontramos nos discursos 

realizados por parlamentares favoráveis ao reconhecimento jurídico da família homoafetiva. 

Nesses discursos há a afirmação de que a atuação do Poder Judiciário privilegiou os princípios 

democráticos pela inclusão das pessoas LGBT e redução da violência sofrida por essas pessoas, 

além de ser legítima uma atuação do Judiciário quando há lacuna legislativa sobre o tema. Foi 

precisamente esse último argumento que foi empregado pela Sen. Marta Suplicy (PT/SP) na 

exposição de motivos do PLS nº 612/2011 em que foi ressaltado o avanço realizado pelo Poder 

Judiciário no reconhecimento das uniões homoafetivas, garantindo o exercício da cidadania por 

quem quer que seja, independente de orientação sexual.  

A Relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 

Sen. Lídice da Mata (PSB/BA), ponderou no parecer favorável ao projeto que o reconhecimento 

das uniões homoafetivas pelo Poder Judiciário contribuiu para que o tema ganhasse relevância 

e as uniões fossem aceitas como fatos consumados. O Relator do projeto na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, Sen. Roberto Requião (PMDB/PR), igualmente dispôs sobre 

o fato de o STF ser o guardião maior da CF, devendo ser respeitada a sua interpretação extensiva 

sobre a família homoafetiva.  

Assim, a visão não consensual sobre o exercício das competências do Poder Judiciário 

e os limites das suas funções entre os membros do próprio sistema de justiça também é 

vislumbrada dentre os membros do Poder Legislativo, ainda que a forma de argumentação e o 

nível de fundamentação dos parlamentares seja distinto dos modelos hermenêuticos que 

permeiam o Judiciário. A ausência de consenso acerca dos limites da atuação do Poder 

Judiciário poderia ser encarada tanto como um sintoma resultante da tentativa de exercício de 
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uma competência que não lhe é constitucionalmente delegada, a saber, a competência 

legislativa, como também um comportamento natural do Poder Judiciário na atuação efetiva 

em casos difíceis envolvendo a proteção de direitos de grupos minoritários.  

Porém, a investigação de tal causalidade não é uma hipótese da presente dissertação, 

nos cabendo, por ora, somente especular. O que, de fato, interessa à presente pesquisa é 

apresentar possíveis explicações para o fato de que o Poder Legislativo, constitucionalmente 

autorizado (e convidado pelo Judiciário) a legislar após as movimentações dos órgãos do 

sistema de justiça, não o fez até o momento.  

 

4.5. Síntese do Capítulo 4. 

Ao analisarmos o exercício prático das competências normativas do Poder Judiciário no 

julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo STF (controle de constitucionalidade), 

no julgamento do recurso especial nº 1.183.378 pelo STJ (resolução de conflitos) e na edição 

da Resolução nº 175 do CNJ (controle da atuação administrativa), constatamos que foram 

mobilizadas diferentes funções pelos atores do sistema de justiça. 

No exercício da competência de controle de constitucionalidade que resultou no 

julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF, verificamos que a mesma maioria dos 

Ministros que entendeu que o conceito amplo de família é o extraível do rol de famílias previsto 

no texto constitucional também justificou sua atuação como sendo o exercício da função 

contramajoritária em razão da omissão legislativa do Congresso Nacional sobre o tema. A outra 

parcela dos Ministros (divergência) que entendeu que o conceito restrito é o previsto no rol do 

art. 226 da CF e que o conceito amplo de família se depreende de princípios constitucionais, 

localizando aí a família homoafetiva, justificou a atuação do STF como limitada pelo texto 

constitucional, ou seja, necessário que haja uma autocontenção frente à Constituição e posterior 

regulamentação do tema pelo Congresso Nacional.  

Tampouco houve consenso sobre os limites da função da uniformização da 

jurisprudência invocada pelos Ministros do STJ ao exercerem a competência de resolução de 

conflitos no julgamento do recurso especial nº 1.183.378/RS. A maioria dos Ministros da 

Quarta Turma do STJ entendeu que o exercício da função da uniformização da jurisprudência 

pressupõe a adequação da interpretação do direito infraconstitucional ao que é aceito 

constitucionalmente. Logo, se o STF entendeu que a CF permite que pessoas do mesmo sexo 

convivam em união estável, não há obstáculo para que celebrem o casamento. Nesse caso, a 
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divergência foi suscitada pelo Min. Raul Araújo que, a partir do entendimento de que a CF de 

1988 previu o conceito restrito de família, não vislumbrou a possibilidade de o STJ resolver o 

conflito em razão da natureza constitucional da discussão sobre o casamento, sendo necessário 

um pronunciamento do STF sobre a matéria.  

Também no CNJ encontramos uma divergência sobre os limites da função correcional 

do serviço de registro civil de pessoas atrelada pelos Conselheiros à competência de controle 

da atuação administrativa do Judiciário. Para a maioria dos Conselheiros do CNJ o exercício da 

função correcional autoriza a edição da Resolução nº 175/2013 com a finalidade de disciplinar 

nacionalmente a proibição de recusa dos cartórios de registro civil a converter a união estável 

de pessoas do mesmo sexo em casamento civil e a expedir certificado de habilitação para tais 

casamentos. Porém, a Conselheira Maria Cristina Peduzzi entendeu que a Resolução seria 

formalmente uma lei, que deveria ser editada via Congresso Nacional por força do disposto no 

art. 22, I e XXV da CF, suscitando a divergência sobre até que ponto o exercício da função 

correcional permitiria a edição dessa Resolução. 

Os membros do Poder Legislativo que utilizaram o plenário para discursar sobre o tema 

qualificaram o exercício das competências e funções do Judiciário de duas maneiras distintas: 

mais de 67% (sessenta e sete por cento) dos parlamentares revelaram sua reprovação às 

movimentações do Judiciário, enquanto pouco mais de 27% (vinte e sete por cento) dos 

parlamentares avaliaram positivamente a atuação desse Poder. Esses dois tipos de 

posicionamentos também foram localizados na discussão do PLC nº 6.583/2013 e do PLS nº 

612/2011, o que demonstra que a ausência de consenso sobre os limites ao exercício das 

competências e funções do Judiciário também está presente dentre os legisladores. 

A fim de aprofundarmos a análise sobre o Poder Legislativo, abordamos nos próximos 

capítulos as formas de exercício da competência legislativa, o comportamento parlamentar 

partidário no Congresso Nacional, o papel das Comissões parlamentares, a análise da 

divergência existente no Poder Legislativo acerca da necessidade de reconhecimento da família 

homoafetiva, as Frentes Parlamentares e os entraves para aprovação de uma legislação sobre o 

tema.    
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CAPÍTULO 5 

 

5. O que compete ao Poder Legislativo. 

Como o Poder Legislativo ainda não converteu qualquer das propostas legislativas sobre 

a família homoafetiva em norma jurídica, o quinto capítulo se dedica a apresentar um panorama 

teórico do Congresso Nacional que nos permita investigar possíveis razões para o silêncio 

normativo sobre a família homoafetiva. Assim, abordamos a previsão da competência 

legislativa a partir da análise do seu compartilhamento entre os Poderes Legislativo e 

Executivo, das regras partidárias e do comportamento parlamentar no Congresso Nacional, do 

processo legislativo de uma lei ordinária e das Comissões Parlamentares.  

 

5.1. As competências do Poder Legislativo. 

 O Poder Legislativo é competente para legislar, exercer sua autonomia administrativa e 

funcionar como arena judicial por meio da aprovação do processo de impeachment do 

Presidente da República, além do consequente processamento e julgamento de autoridades por 

crimes de responsabilidade. Porém, a competência que interessa a esta dissertação de mestrado 

é a legislativa, ou seja, aquela por meio da qual determinado Poder é habilitado a editar leis e 

criar um direito novo. Como a discussão sobre as competências do Poder Legislativo no Brasil 

é antiga e delineada sobretudo a partir da relação entre os Poderes Legislativo e Executivo, 

necessário que compreendamos a transferência da competência legislativa do Congresso 

Nacional para o Poder Executivo no Brasil a fim de, então, introduzirmos o desenho 

institucional previsto na CF de 1988. 

 Na vigência da ditadura militar, Sérgio Abranches e Gláucio Ary Dillon Soares (1973) 

apresentaram estudo sobre o conflito existente no exercício efetivo da competência legislativa 

e da função fiscalizadora do Poder Legislativo, quando analisada sua relação com o Executivo, 

que, seguindo uma tendência global dos Estados modernos, configurava-se por um aumento do 

exercício da competência legislativa pelo Poder Executivo correlacionado à baixa eficiência 

legislativa dos congressos, vistos pelos cientistas políticos como órgão “pouco flexível, 

resistente a mudanças, cuja ação é quase sempre retardada pelo apego a práticas tradicionais de 

comportamento político” (ABRANCHES, SOARES, 1973, p. 74). Ao Poder Legislativo coube, 

nesse contexto, aumentar sua função fiscalizadora.  
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No caso brasileiro, os autores apontam o golpe militar de 1964 como fator determinante 

da transferência da competência legislativa para o Executivo mediante o uso de decretos-leis 

por esse Poder72. Nos anos de 1967 e 1968 houve uma tentativa do Legislativo de impedir esse 

processo de transferência por meio do exercício da sua função fiscalizadora com a adoção de 

medidas como requerimentos de informações, tentativa de criação de comissões parlamentares 

de inquérito e utilização da tribuna para criticar a ação do Executivo. Porém, tais medidas 

somente serviram para dar “vida ao conflito, até então latente, entre o Legislativo e as Forças 

Armadas, que eram o grupo de poder responsável pela ordem vigente” (ABRANCHES, 

SOARES, 1973, p. 87), o que culminou na edição do Ato Institucional nº 5 que determinou a 

perda do mandato de parlamentares contrários ao regime militar e fechou o Congresso Nacional 

por quase um ano.  

A transferência da competência legislativa para o Executivo já estava concretizada 

quando o Congresso Nacional retornou a funcionar, de modo que o Legislativo optou por 

abster-se de legislar e fiscalizar a fim de evitar novo confronto com aquele Poder. O 

compartilhamento da competência legislativa entre os Poderes Legislativo e Executivo persistiu 

mesmo com a redemocratização, uma vez que “muitos dos poderes legislativos obtidos pelo 

Poder Executivo ao longo do período autoritário não foram suprimidos pela Constituição de 

1988” (FIGUEIREDO, LIMONGI, 2001, p. 43). São basicamente três as prerrogativas do 

Executivo previstas na CF de 1988 que configuram a manutenção da sua competência 

legislativa: a possibilidade de o Presidente da República editar medidas provisórias (art. 62, 

CF73) – que muito se assemelha ao poder presidencial de editar decretos-leis estabelecido na 

ditadura militar; a solicitação de urgência para projetos de autoria do Executivo (art. 64, § 2º, 

CF74) – o que lhe confere poder de agenda; e a iniciativa privativa em matéria orçamentária 

(art. 84, XXIII, CF75). 

A CF de 1988 também previu as competências administrativa, fiscalizadora e judicial 

                                                 
72 O decreto-lei era previsto no art. 58 da CF de 1967 da seguinte forma: “O Presidente da República, em casos de 

urgência ou de interêsse público relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos 

com fôrça de lei sôbre as seguintes matérias: I - segurança nacional; II - finanças públicas. Parágrafo 

único. Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará, dentro de 

sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido como aprovado”. 
73 “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”. 
74 “§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, 

I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 

último dia daquele em que foi editada”. 
75 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as 

propostas de orçamento previstos nesta Constituição”. 
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para o Legislativo em seu texto, competindo a esse Poder, por exemplo, aprovar a escolha de 

Ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, Presidente do Banco 

Central, Procurador-Geral da República (art. 52, III, CF), fiscalizar e controlar atos do Poder 

Executivo (art. 49, X, CF), autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República, 

Vice-Presidente e os Ministros de Estado (art. 51, I, CF), processar e julgar essas mesmas 

pessoas por crimes de responsabilidade (art. 52, II, CF), dentre outras possibilidades previstas 

nos artigos 48 a 52 da CF. 

Na análise de Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi (2001), determinadas 

previsões da CF de 1988 tiveram a finalidade de recuperar alguns dos poderes retirados do 

Poder Legislativo durante a ditadura militar, como, por exemplo, a ampliação do poder de 

emenda ao orçamento enviado pelo Executivo, nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas 

da União e fortalecimento desse órgão, necessidade de maioria absoluta para derrubada do veto 

presidencial e definição de áreas de competência exclusiva do Legislativo para legislar. Nesse 

contexto, os autores concluem que foram consagradas duas tendências aparentemente 

conflitantes na CF de 1988, que, de um lado, devolveu muitos dos poderes perdidos pelo 

Legislativo durante a ditadura militar e, de outro, “manteve a maioria dos poderes legislativos 

de que foi dotado o Executivo ao longo do período autoritário” (FIGUEIREDO, LIMONGI, 

2001, p. 48), o que fez com que o Executivo acabasse por comandar o processo legislativo. 

Seguindo a linha de análise acerca das transformações originadas após a promulgação 

da CF de 1988, passamos a abordar o comportamento parlamentar no exercício da função 

legislativa delineado pelas regras partidárias previstas na CF.  

 

5.2. Regras partidárias, comportamento parlamentar e a competência legislativa: um panorama 

do Congresso Nacional brasileiro. 

 O Poder Legislativo federal desenhado na CF de 1988 é formado por duas casas 

legislativas: a Câmara dos Deputados, composta por parlamentares em número proporcional à 

população76 e aos partidos políticos, e o Senado Federal, cuja representação é por unidade da 

federação, sendo composto por oitenta e um parlamentares no total, isto é, três para cada 

unidade. 

                                                 
76 A Câmara dos Deputados é composta, atualmente, por 513 deputados federais, sendo que cada unidade da 

federação pode eleger de oito (mínimo) a setenta (máximo) deputados, conforme disposto na Lei Complementar 

nº 78 de 1993. 
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Um dos primeiros estudos legislativos que buscou compreender como, de fato, se 

comportam os parlamentares eleitos e no exercício da competência legislativa foi o já 

mencionado trabalho de Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi (2001), cujos 

achados revelaram que há uma dificuldade de o Legislativo ver aprovados os projetos de sua 

própria autoria, especialmente os que revelam a agenda social desse Poder que compreende os 

projetos de lei regulamentando e definindo os direitos civis e de cidadania previstos na CF, 

como, por exemplo, os que propõem alterações ao Código Civil. Grande parte desses projetos 

possui um tempo de tramitação muito superior a outros e sequer consegue completar sua 

tramitação, o que revela que “a Câmara tem dificuldades para ver concluída a tramitação de 

seus próprios projetos” (FIGUEIREDO, LIMONGI, 2001, p. 62). 

A investigação da produção legislativa do Congresso brasileiro no período de 1985 a 

1999 por Octavio Amorim Neto e Fabiano Santos (2002), de certa forma, apresenta uma 

complementação a esse argumento ao demonstrarem que a legislação de autoria própria do 

Congresso não tem característica de um programa amplo de políticas públicas, “mas, sim, a de 

intervenção em questões tópicas pertinentes à vida cotidiana do cidadão comum” (AMORIM 

NETO; SANTOS, 2002, p. 108), o que revela problemas de institucionalização do Poder 

Legislativo. Os poucos parlamentares que conseguem ver seus projetos de lei aprovados têm 

um tempo de permanência no Congresso acima da média dos seus pares, bem como já ocuparam 

cargos no Legislativo e Executivo, de modo que o pertencimento a determinado partido político 

“não dá a nenhum grupo de deputados um diferencial extra na probabilidade de ver aprovados 

seus projetos de lei” (AMORIM NETO; SANTOS, 2002, p. 109). 

Porém, essas mesmas dificuldades não foram encontradas quando Argelina Cheibub 

Figueiredo e Fernando Limongi (2001) analisaram as propostas de origem do Poder Executivo, 

uma vez que referidos projetos de lei são aprovados em alta proporção e têm tramitação mais 

rápida. Em realidade, os autores constataram que, nesse contexto, os partidos políticos atuam 

de acordo com um padrão bem definido, havendo coesão partidária nas votações em plenário, 

o que revela que os deputados votam de acordo com a indicação de seu líder. Dessa forma, “a 

fragilidade dos partidos não se manifesta onde mais seria de se esperar, isto é, no plenário da 

Câmara dos Deputados, onde os deputados exercem seu direito individual de voto” 

(FIGUEIREDO, LIMONGI, 2001, p. 93)77.  

                                                 
77 De acordo com Carlos Pereira e Bernardo Mueller (2003), “esse padrão partidário de comportamento 

parlamentar está estreitamente associado a três elementos institucionais básicos: aos poderes legislativos 

assegurados constitucionalmente ao presidente; à centralização do processo decisório dentro do Câmara; e 

principalmente à centralização da distribuição de recursos orçamentários controlados pelo Executivo, recursos 
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Nesse contexto, Mercedes García Montero (2009) verificou o êxito legislativo dos 

Poderes Executivo e Legislativo na América Latina, ou seja, mediu em que proporção cada 

Poder converte seus projetos em normas jurídicas, constando que a taxa de êxito dos Presidentes 

brasileiros no período de 1990 a 2006 foi de 84% (oitenta e quatro por cento), uma das maiores 

taxas da América Latina. Porém, quando analisado o mesmo período de atuação do Poder 

Legislativo, o Brasil apresenta uma das menores taxas de êxito da região: 1,9% (um vírgula 

nove por cento), enquanto a maioria dos Congressos latino-americanos aprova mais de 10% 

(dez por cento) da legislação que propõe, havendo países com taxas ainda maiores, como é o 

caso de Honduras (42,3%), Panamá (39,9%) e Paraguai (36,9%). 

A pesquisa aponta como uma possível explicação para essa discrepância na taxa de êxito 

legislativo o fato de que os Presidentes de República distribuem propostas em número menor e 

já avaliando a probabilidade de sua aprovação, ao passo que os legisladores apresentam 

propostas em grande volume com o objetivo de obter visibilidade perante seus eleitores, ainda 

que antecipem a não aprovação dos seus projetos de lei (MONTERO, 2009, p. 109), de modo 

que a autora classifica o Congresso brasileiro como reativo, mas ressalta que tal classificação 

não necessariamente reflete uma crise institucional ou irrelevância de nosso Legislativo.  

Entretanto, um fator não considerado nessas pesquisas é a atuação do Poder Judiciário 

e a interferência que esse Poder pode realizar na diagnosticada dinâmica existente entre o 

Legislativo e Executivo, sobretudo durante o processo legislativo. Por essa razão, Paulo Peres 

e Ernani Carvalho (2012) prescrevem a necessidade de uma abordagem multidimensional dos 

estudos legislativos que inclua o Poder Judiciário, dado que “essa arena já é contabilizada pelos 

atores do jogo político legislativo em suas estratégias” (PERES; CARVALHO, 2012, p. 100). 

É justamente essa lacuna nos estudos legislativos que esta dissertação pretende explorar – 

objetivo que não poderá ser atingido sem que apresentemos as linhas gerais da tramitação de 

um projeto de lei, de modo que passamos ao próximo item com a abordagem acerca do processo 

legislativo de lei ordinária, em razão de ser esse o tipo de proposta pretendido no PLS nº 

612/2011 e PLC nº 6583/2013. 

  

                                                 
estes utilizados pelos parlamentares nas suas respectivas arenas eleitorais para maximizar suas chances e 

estratégias de sobrevivência política. O Executivo tem usado a distribuição dos recursos para recompensar 

legisladores fiéis, aprovando suas demandas locais, e ao mesmo tempo punir os parlamentares que não seguem 

suas preferências, negando-lhes com mais freqüência o acesso a tais recursos” (PEREIRA; MUELLER, 2003, p. 

764).  
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5.3. Linhas gerais do processo legislativo de uma lei ordinária. 

 Um dos resultados do regular exercício da função legislativa é a produção de uma lei 

ordinária que é oriunda da decisão de um órgão do Estado de dizer um direito novo. Após a 

instauração do processo legislativo para elaboração de uma lei ordinária se seguirão as seguintes 

fases: proposição de emendas, fase de deliberação (nas Comissões e, a depender do rito, em 

plenário), fase de revisão (na qual o projeto seguirá o mesmo rito na Casa revisora) e fase 

constitutiva (que se completa com a aprovação do projeto pelo Poder Executivo).  

 As emendas de um projeto de lei ordinária têm a finalidade de alterar dispositivos do 

texto do projeto, sendo que o poder de emendar é reservado aos parlamentares como reflexo da 

função legislativa conferida a esse poder na instituição de um direito novo. Os parlamentares 

somente não podem emendar projetos de iniciativa privativa do Presidente da República (com 

exceção das matérias orçamentárias) e os relativos à organização dos serviços administrativos 

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público, 

em razão da autonomia institucional dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

 Na fase de deliberação, o texto do projeto de lei e as emendas serão discutidos nas 

Comissões das Casas do Poder Legislativo após a designação de um parlamentar Relator para 

apresentar parecer sobre o projeto e as emendas, que poderão ser aprovados ou rejeitados, ou, 

ainda, determinado o arquivamento do projeto ou apresentado um substitutivo. Um projeto que 

tenha tramitação ordinária, posteriormente, será incluído na Ordem do Dia para deliberação em 

plenário. Por outro lado, há a possibilidade de o projeto de lei tramitar sob caráter conclusivo, 

conforme previsão do art. 58, § 2º, I da CF78, o que significa que não há a necessidade de 

remessa para discussão em plenário após a deliberação das Comissões79. Porém, caso haja 

recurso de um décimo dos parlamentares da Casa, o projeto perde seu caráter conclusivo e será 

deliberado em plenário.    

 Finalizada a fase de deliberação, o projeto de lei será remetido à outra Casa do 

Congresso Nacional para realização da fase de revisão e seguirá, basicamente, tramitação 

idêntica à da Casa de origem. Por fim, será completada a fase constitutiva com a apreciação do 

Poder Executivo acerca do projeto aprovado pelo Congresso, de modo que o Presidente da 

                                                 
78 “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma 

e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

(...) § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver 

recurso de um décimo dos membros da Casa”. 
79 A previsão regimental da tramitação conclusiva na Câmara dos Deputados se encontra no art. 24, II do RICD e 

no Senado Federal no art. 91, RISF.  
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República poderá sancionar o projeto ou veta-lo, sendo que o veto ainda poderá ser derrubado 

pelo Congresso. 

 Apresentadas as linhas gerais da tramitação de um projeto de lei ordinária, passamos a 

expor com mais detalhes as Comissões parlamentares e aspectos abrangentes da fase de 

deliberação nessa arena, em razão de os projetos de lei analisados não terem sido deliberados 

em plenário80.  

  

5.4. As Comissões parlamentares. 

 A previsão de existência de Comissões permanentes e temporárias em ambas as Casas 

do Poder Legislativo é constitucional (art. 58, CF), sendo teoricamente encarada como 

vantajosa para o funcionamento do Poder Legislativo. Uma das vantagens é associada à triagem 

realizada pelas Comissões, capaz de eliminar sumariamente projetos inviáveis e especializar o 

trabalho legislativo, além da possibilidade de aprovação de propostas legislativas de modo 

sumário, sem a participação do plenário, quando há a tramitação sob o rito conclusivo que 

mencionamos no item anterior. O poder de alteração das propostas iniciais pela Comissão 

também é visto como relevante, na medida em que lhes permite atuar como “órgãos de 

restrição” (RICCI, 2008, p. 247). Outra característica benéfica das Comissões é a possibilidade 

de seus membros promoverem debates e discussões com a participação da sociedade civil por 

meio da realização de audiências públicas81. 

 E como são formadas essas Comissões? A previsão regimental é que os membros serão 

designados pelas mesas diretoras após ser ouvido o Colégio de Líderes no início de cada 

legislatura (art. 25 do RICD e art. 78 do RISF) e nomeados pelo Presidente da respectiva Casa, 

devendo ser respeitada a participação proporcional das representações partidárias ou blocos 

parlamentares em atuação em cada Casa parlamentar. Assim, Fabiano Santos (2003) aponta 

que “analisar as nomeações para as comissões no Brasil significa estudar a decisão de um agente 

específico, o líder do partido” (SANTOS, 2003, p. 100), sendo que o fator encontrado pelo 

autor como determinante para a escolha de um parlamentar pelo líder é a sua expertise ou 

conhecimento da política pública que será objeto da Comissão a qual foi escolhido para compor.   

                                                 
80 O foco da análise na tramitação nas Comissões se justifica por restar prejudicada a análise do comportamento 

dos parlamentares em plenário, dado que os projetos de lei não foram incluídos na Ordem do Dia e votados. 
81 A possibilidade de realização de audiência pública pela Comissão parlamentar para “instruir matéria legislativa 

em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante” está prevista no art. 255 do RICD e 

art. 90, II do RISF. 
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 As Comissões podem ser permanentes e temporárias, sendo que as matérias de 

competência de cada Comissão estão elencadas no Regimento Interno da respectiva Casa, 

especificamente no art. 32 do RICD e artigos 98 a 105 do RISF. Para o escopo da presente 

pesquisa, destacamos as Comissões permanentes do Senado Federal que analisaram o PLS nº 

612/2011, quais sejam, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A CDH é composta por dezenove 

membros e lhe compete opinar sobre a promoção dos direitos humanos e proteção à família, 

bem como fiscalizar, acompanhar, avaliar e controlar políticas governamentais relativas aos 

direitos humanos, aos direitos da mulher e aos direitos das minorais sociais ou étnicas (art. 102-

E do RISF). 

A CCJ é composta por vinte e sete membros, sendo competente para opinar sobre a 

constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas, 

bem como emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias de competência da União, na 

qual se inclui o direito civil (art. 101, RISF). A proposição que a CCJ emitir parecer unânime 

pela inconstitucionalidade será considerada rejeitada e arquivada definitivamente, o que faz 

com que seja considerada uma Comissão de competência ampla, pois os “efeitos das decisões 

tomadas por ela influenciam na probabilidade de aprovação de projetos de lei apresentados 

pelos parlamentares sem assento nessa comissão” (SANTOS, 2003, p. 100). 

No início de cada legislatura, tanto os membros da CDH como da CCJ devem se reunir 

para eleger, por meio de voto secreto, o Presidente e Vice-Presidente da Comissão (art. 88, 

RISF), sendo que dentre as competências do Presidente de cada Comissão estão as 

incumbências de ordenar e dirigir todos os trabalhos, bem como designar o Relator para 

determinada matéria (art. 89, I e III, RISF), o que deverá observar a proporção das 

representações partidárias ou blocos parlamentares, de modo que a designação do Relator 

independe da matéria discutida e da reunião da Comissão (art. 126, RISF). O Relator, por sua 

vez, é o encarregado de apresentar parecer conclusivo sobre a matéria que lhe foi designada 

(art. 133 do RISF), não poderá ser o autor do projeto e será o mesmo das emendas oferecidas 

em plenário, exceto quando ele for o próprio autor da emenda, ocasião em que o Presidente da 

Comissão designará outro Senador para relatar a emenda (art. 127, RISF). 

Sobre as Comissões temporárias, uma espécie se faz particularmente relevante para a 

presente pesquisa: as Comissões Especiais da Câmara dos Deputados, em razão de terem sido 

designadas duas sucessivas Comissões Especiais para análise do PLC nº 6583/2013. A 

Comissão Especial prevista no art. 34 do RICD é uma singularidade da Câmara dos Deputados 
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– já que não há correspondência no Senado Federal – sendo constituída para dar parecer sobre 

proposta que verse acerca de matéria de competência de mais de três Comissões que devam 

pronunciar-se quanto ao mérito. Esse tipo de Comissão temporária é composto pelo número de 

membros designados pelo Presidente da Câmara, por indicação dos líderes, no ato da sua 

constituição82, que deverá observar o rodízio entre as bancadas não contempladas, de “tal forma 

que todos os Partidos ou Blocos parlamentares possam fazer-se representar” (art. 33, RICD).  

De acordo com Rafael Silveira Silva e Suely Mara Vaz Guimarães Araújo (2013), esse 

tipo de Comissão vem sendo utilizado frequentemente em substituição às comissões 

permanentes, sendo um mecanismo de centralização de decisões, posto que comandadas apenas 

por um presidente e um relator. O fato de apenas um relator apreciar tanto a admissibilidade 

jurídica quanto o mérito da matéria faz com que seja potencializada a “atuação parlamentar no 

sentido da articulação política, de negociação com os diferentes grupos governamentais e não 

governamentais envolvidos no debate de cada assunto” (SILVA; ARAÚJO, 2013, p. 28), de 

modo que a realização de audiências públicas é uma atividade comum nessas Comissões.  

 

5.5. Síntese do Capítulo 5. 

O Capítulo 5 teve o propósito de apresentar algumas características do nosso Congresso 

Nacional com a finalidade de habilitar a reflexão sobre possíveis razões para a não aprovação 

das treze propostas legislativas distribuídas após a adoção de um posicionamento pelo Poder 

Judiciário acerca da família homoafetiva. A partir de uma análise mais detida do exercício da 

competência legislativa no Brasil, verificamos que ela vem sendo compartilhada entre os 

Poderes Legislativo e Executivo desde o período da ditadura militar, tendo a CF de 1988 

mantido a competência legislativa do Poder Executivo ao prever determinadas prerrogativas 

em seu texto, que permitem que o Poder Executivo seja, na prática, o comandante do processo 

legislativo. 

Isso porque, pesquisas apontam que tanto o desenho institucional dos Poderes 

Legislativo e Executivo previsto na CF de 1988 como a atuação efetiva dos legisladores 

contribuem para que nossas taxas de êxito legislativo, quando comparadas com outros países 

da América Latina, sejam as maiores no caso de projetos de lei de autoria do Executivo e as 

                                                 
82 A primeira Comissão Especial foi constituída para apreciar o Estatuto da Família em março de 2014 pelo então 

Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, composta por vinte e três membros titulares e mesmo número de 

suplentes. A segunda Comissão Especial foi constituída em fevereiro de 2015 pelo Presidente da Câmara à época, 

Eduardo Cunha, sendo composta por vinte e seis membros titulares e igual número de suplentes. 
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menores na hipótese de propostas que são de origem dos parlamentares. Portanto, há uma 

dificuldade em transformar os projetos de lei de autoria dos próprios parlamentares em norma 

jurídica, especialmente se tais projetos tiverem o objetivo de revelar uma agenda social do 

Legislativo – matéria que, por si só, é custosa de ser aprovada pelo Congresso brasileiro e na 

qual se inclui as alterações ao Código Civil.  

Além da autoria do projeto, ainda esclarecemos quais são as fases do processo 

legislativo de uma lei ordinária, bem como por quais Comissões Parlamentares tramitaram os 

projetos de lei analisados, cujos membros são designados pelas mesas diretoras após a consulta 

aos Colégio de Líderes partidários e nomeados pelo respectivo Presidente de cada Casa 

legislativa. Assim, o PLS nº 612/2011 tramitou por duas Comissões Parlamentares 

permanentes, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, enquanto o PLC nº 6583/2013 tramitou por um tipo de 

Comissão Parlamentar temporária que é prevista exclusivamente no RICD, a Comissão 

Especial, tendo sido nomeada uma CE por Legislatura para apreciação do projeto.  

Apresentado um panorama do Congresso Nacional brasileiro, passamos a abordar os 

incentivos legislativos relacionados à autoria do projeto, os incentivos regimentais e a 

influência das Frentes Parlamentares com o intuito de apresentar possíveis causas para a não 

aprovação dos projetos de lei. Essa discussão é seguida pela reflexão sobre o exercício da 

competência legislativa à luz dos movimentos realizados pelo Poder Judiciário, na qual são 

analisadas as funções deferente e reformadora. 
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CAPÍTULO 6 

 

6.  O Poder Legislativo em ação: o exercício de competências e funções. 

 Apesar da diagnosticada dificuldade de o Congresso Nacional aprovar seus próprios 

projetos de lei, existem fatores capazes de mitigar os empecilhos legislativos, tais como 

incentivos relacionados à autoria do projeto, incentivos regimentais e influência das Frentes 

Parlamentares, que são derivados da atuação dos atores políticos e do desenho institucional e 

analisados neste sexto Capítulo a partir do exercício da competência legislativa dos 

parlamentares no PLS nº 612/2011 e no PLC nº 6583/2013. Entendemos, ainda, que a ausência 

de aprovação de projeto de lei não impede que os parlamentares exerçam funções delineadas 

pelas movimentações do Poder Judiciário, o que permite ao Legislativo prestar-lhe deferência 

ou reformar as decisões judiciais. 

 

6.1. Por que nenhum projeto de lei foi aprovado até o momento?  

É um fato reconhecido pela literatura que o Poder Legislativo brasileiro tem dificuldades 

em aprovar projetos de sua própria autoria, especialmente quando se tratam de projetos que 

traduzem a agenda social desse Poder, o que, em tese, já justificaria a não aprovação do PLS nº 

612/2011 no Senado Federal após sete anos de tramitação, bem como do PLC nº 6583/2013 na 

Câmara dos Deputados após cinco anos de tramitação. Entretanto, a discussão apresentada no 

Capítulo anterior revela que há elementos atenuantes dessa dificuldade, o que classificamos 

como incentivos legislativos relacionados à autoria e incentivos legislativos regimentais. 

 Os incentivos legislativos relacionados à autoria do projeto de lei são aqueles oriundos 

do capital político investido pelo autor do projeto a fim de ver sua proposta ser aprovada. Um 

parlamentar com maior capacidade de articulação política para tal finalidade é aquele que 

possui mais senioridade dentro do Legislativo, dado que “exercer mais de um mandato é 

decisivo para que um parlamentar adquira condições de ser ativo na produção de uma 

legislatura” (AMORIM NETO; SANTOS, 2002, p. 136), o que também é auxiliado pela 

combinação da ocupação de sucessivos cargos no Executivo e no Legislativo. Outro indício do 

capital político de um parlamentar é a frequência em que é indicado pelo líder partidário para 

ocupar cadeiras nas Comissões parlamentares, em razão de a escolha do líder geralmente ser 

motivada pela “qualidade de especialista” do parlamentar em determinada política pública 

(SANTOS, 2003, p. 108). 
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 A combinação de todos esses elementos pode fazer com que o parlamentar se torne um 

agenda holder da matéria debatida, ou seja, o parlamentar que possui destaque na articulação 

sobre as matérias em debate, garantindo consistência política e técnica às leis produzidas. 

Quando um parlamentar dedica-se a um ou mais projetos de lei, seja como autor, seja 

como relator, ele realiza um investimento em seu capital político, que poderá ter, 

direta ou indiretamente, repercussões no âmbito da conexão eleitoral. Com uma 

atuação eficaz nessa linha, ele poderá ter ganhos políticos, tais como passar a ser visto 

como interlocutor importante em determinado tema ou como um parlamentar 

“especialista”, ganhar expressão dentro do seu partido ou grupo partidário e, em 

decorrência, ser nomeado para cargos no Legislativo, como a presidência de 

comissões ou postos nas mesas diretoras (SILVA; ARAÚJO, 2013, p. 22).  

 Analisando os incentivos legislativos de autoria, temos que o PLS nº 612/2011 é de 

autoria da Senadora Marta Suplicy, enquanto o autor do PLC nº 6583/2013 é o Deputado 

Anderson Ferreira. No quesito senioridade, ambos os parlamentares foram eleitos para o 

exercício de mandatos na 54ª e 55ª Legislaturas (2011 a 2019)83. Entretanto, Marta Suplicy já 

havia exercido o mandato de deputada federal (1995 a 1999) e o cargo no Executivo como 

Prefeita da cidade de São Paulo (2001 a 2004), enquanto Anderson Ferreira ocupou cargo no 

Executivo como Prefeito de Jaboatão dos Guararapes somente após renunciar ao mandato 

parlamentar em 1º de janeiro de 2017.  

 Com relação à participação em Comissões parlamentares, constam 58 participações da 

Senadora Marta Suplicy em Comissões permanentes e temporárias do Senado, ao passo que 

Anderson Ferreira registrou 31 participações nas Comissões da Câmara. Outro dado relevante 

é que a Senadora Marta Suplicy esteve presente e votou pela aprovação dos pareceres 

favoráveis ao seu projeto tanto na CDH84 como na CCJ85, além de ter realizado discursos em 

plenário com a finalidade de que seu projeto fosse incluído na Ordem do Dia para votação em 

plenário86. Anderson Ferreira, por sua vez, não foi designado para a Comissão Especial que 

votou o parecer favorável ao Estatuto da Família87 e tampouco foi quem requereu, em primeiro 

lugar, o desarquivamento do projeto88 para dar prosseguimento à tramitação durante a 55ª 

                                                 
83 As informações foram obtidas a partir das biografias dos parlamentares disponíveis nos sites da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal. Fonte: <https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5000> e < 

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830422>. Acesso em 08.08.2018. 
84 Fonte: ata da 28ª reunião extraordinária da CDH, realizada em 24.05.2012. Disponível em 

<https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?9&codcol=834&data1=2012-05-24&data2=2012-05-24>. 

Acesso em 08.08.2018. 
85 Fonte: ata da 5ª reunião ordinária da CCJ, realizada em 08 de março de 2017. Disponível em 

<https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?6&reuniao=5800&codcol=34>. Acesso em 07.08.2018. 
86 Em discurso realizado em 06.12.2017, a Senadora demonstra a preocupação com o adiamento da votação do 

PLS nº 612/2011 em plenário, que estaria sendo protelada sem causa aparente. 
87 Fonte: <http://www.camara.leg.br/presenca-comissoes/votacao-portal?reuniao=41268>. Acesso em 

07.08.2018. 
88 Com o final da 54ª Legislatura, o projeto de lei foi automaticamente arquivado nos termos do RICD. Em 

fevereiro de 2015, o Dep. Ronaldo Fonseca requereu o desarquivamento do projeto, o que foi indeferido por não 

https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5000
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5000
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830422
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830422
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?9&codcol=834&data1=2012-05-24&data2=2012-05-24
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?9&codcol=834&data1=2012-05-24&data2=2012-05-24
http://www.camara.leg.br/presenca-comissoes/votacao-portal?reuniao=41268
http://www.camara.leg.br/presenca-comissoes/votacao-portal?reuniao=41268
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Legislatura. 

 Ao verificarmos, ainda, a condição de especialistas na matéria, encontramos a referência 

ao PLC nº 1151/95 de autoria de Marta Suplicy, quando ainda era Deputada Federal, como 

sendo um marco para a luta homoafetiva, uma vez que com os debates acerca desse PL “a luta 

dos homossexuais pelo reconhecimento de sua cidadania e direitos humanos alcançou um novo 

patamar na cena política brasileira” (MELLO, 2005, p. 205). Esse papel é reivindicado pela 

própria parlamentar, que discursa sobre como defende o “casamento civil desde 1995” e faz a 

luta das minorias e das mulheres contra a desigualdade social. 

 Por outro lado, o Deputado Anderson Ferreira utilizou o plenário para discursar sobre a 

importância da família para a sociedade brasileira e como a criação cristã na Assembleia de 

Deus teve importância na sua vida. Entretanto, diferentemente de outros parlamentares89, em 

momento algum Anderson Ferreira utilizou o plenário para posicionar-se contra a união de 

pessoas homoafetivas, tendo mencionado o Estatuto da Família unicamente para registrar sua 

indignação sobre a fraude eletrônica ocorrida na enquete que existia no site da Câmara dos 

Deputados para avaliar a opinião dos cidadãos sobre o PLC nº 6583/201390. Apesar de ter 

composto a Frente Parlamentar Evangélica durante o exercício de seus mandatos na Câmara 

dos Deputados, o parlamentar não pode ser considerado um agenda holder dessa matéria, em 

razão da existência de outros parlamentares mais ativos e notórios na defesa do conceito de 

família restrito heteronormativo no Congresso Nacional. 

 Portanto, considerando os incentivos relativos à autoria do projeto, concluímos que o 

PLS nº 612/2011 teria mais condições de ser aprovado no Senado Federal em razão da 

senioridade da Senadora Marta Suplicy, da sua experiência em cargos tanto no Executivo como 

no Legislativo, da frequência que ocupou cadeiras nas Comissões parlamentares, do empenho 

empregado na CDH e na CCJ para aprovação do parecer favorável ao seu projeto e, por fim, 

pelo fato de poder ser considerada uma agenda holder do reconhecimento da família 

                                                 
ser ele o autor da proposta. Somente, então, foi que o Dep. Anderson Ferreira pediu o desarquivamento do projeto, 

nos termos do art. 105 do RICD. 
89 Constatamos que os deputados que mais utilizaram o plenário para discursar de modo contrário ao 

reconhecimento realizado pelo Poder Judiciário e à família formada por pessoas do mesmo sexo foram os 

Deputados Marco Feliciano (PSC/SP), João Campos (PRB/GO) e Ronaldo Fonseca (PROS/DF), esse último foi 

quem, inclusive, solicitou o desarquivamento do Estatuto da Família para discussão na 55ª Legislatura e teve o 

requerimento indeferido. 
90 Em fevereiro de 2014, uma enquete foi disponibilizada no site da Câmara dos Deputados. Era possível participar 

respondendo à pergunta “Você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre 

homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família?” com “Sim” ou “Não”. Seis meses depois, a 

enquete foi retirada do site da Câmara dos Deputados em razão da apuração de fraude eletrônica nos votos. Desde 

então, a Câmara dos Deputados alterou as regras para realização de enquetes (permanecem somente 60 dias 

disponíveis para participação), sem, contudo, realizar outra pesquisa de opinião sobre o assunto.  
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homoafetiva no Congresso Nacional. 

 Porém, devem ser considerados, ainda, os incentivos regimentais para aprovação de um 

projeto de lei, ou seja, a utilização de instrumentos previstos no Regimento Interno de cada 

Casa parlamentar que podem não só acelerar a tramitação de uma proposta, como também 

agregar capital político proporcionado por uma maior divulgação da matéria. Dessa forma, 

consideramos como incentivos regimentais o tipo de tramitação da matéria – se normal ou 

conclusiva – bem como o tipo e número de Comissões parlamentares a analisar a 

admissibilidade e adequação do projeto de lei. 

 O PLC nº 6583/2013 foi distribuído a uma Comissão Especial com tramitação 

conclusiva, ou seja, com uma combinação de incentivos regimentais que pode ser vista como 

benéfica para a tramitação do Estatuto da Família, em razão de ser dispensada a votação em 

plenário do projeto e de somente uma Comissão analisar sua admissibilidade e viabilidade, ou 

seja, apenas um Presidente e um Relator a coordenar sua aprovação. O PLS nº 612/2011 não 

teve esses mesmos incentivos regimentais: por um lado, porque não há Comissão Especial no 

Senado, de modo que o projeto teve que passar pelo crivo de dois Relatores diferentes em duas 

Comissões permanentes e, por outro lado, porque o projeto tem tramitação normal, ou seja, 

necessariamente deve ser apreciado pelo plenário.  

 Além disso,  durante a tramitação do projeto na segunda Comissão Especial formada, 

foram realizadas três audiências públicas para discussão do PLC nº 6583/201391, além de 

audiências e mesas-redondas para discussão do tema no estados de Mato Grosso do Sul, 

Amazonas, Rio de Janeiro e Paraná, de modo que houve divulgação do projeto a nível nacional 

com o objetivo de agregar apoio dos eleitores e capital político. Ao analisar as discussões 

realizadas nas audiências públicas, Maria das Dores Campos Machado (2017) concluiu pela 

predominância da orientação ideológica dada pelos pentecostais da Câmara ao debate e do 

comportamento reativo de grande parte dos atores evangélicos, que “já não se restringe à 

inversão dos argumentos apresentados pelos gays” (MACHADO, 2017, p. 364), mas também 

à apropriação de valores ligados ao ideário dos direitos humanos como a liberdade de expressão 

e de crença.  

Era de se esperar, dessa forma, que o PLC nº 6583/2013 avançasse na sua tramitação, 

pelo menos na Câmara dos Deputados, sobretudo pela matéria possuir o apoio declarado do 

                                                 
91 Realizadas em 16.04.2015, 07.05.2015 e 21.05.2015.  
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então Presidente da Câmara, Eduardo Cunha92. Mas isso não aconteceu até o momento e uma 

explicação possível é a oposição formada por parlamentares da própria Câmara a esse projeto, 

já que a aprovação do parecer na Comissão Especial não foi unânime, encontrando resistência 

tanto dos líderes do PT, PCdoB e PTN (que orientaram a votação contrária à aprovação do 

parecer) como de Deputados que votaram pela não aprovação93 e, ainda, apresentaram recurso 

para retirar a tramitação conclusiva do projeto. A mesma resistência não foi encontrada nas 

Comissões pelo PLS nº 612/2011, que foi aprovado mediante votação simbólica na CDH e 

nominal na CCJ, com 17 votos a favor e uma abstenção94, ou seja, sem qualquer voto contrário.  

 Dessa forma, se fôssemos apenas considerar os incentivos regimentais, o PLC nº 

6583/2013 deveria ter sido aprovado, pelo menos, na Câmara dos Deputados, ao passo que se 

fôssemos considerar somente os incentivos relativos à autoria do projeto, o PLS nº 612/2011 

deveria ter sido aprovado no Senado Federal. Mas fato é que nenhum dos projetos combinou 

tanto os incentivos regimentais como os relativos à autoria, o que consideramos que explica – 

ainda que parcialmente –  por que nenhuma das propostas foi aprovada até o momento.  

 Assim, em se tratando de proposta legislativa que versa sobre direito de família, ou seja, 

matéria reconhecidamente custosa de ser aprovada pelo Poder Legislativo e cuja autoria é de 

parlamentares do próprio Poder Legislativo, seria necessária, no mínimo, a combinação dos 

incentivos relativos à autoria com os incentivos regimentais a fim de que a proposta fosse 

convertida em norma jurídica – o que não aconteceu em nenhum dos projetos de lei estudados. 

 Outro fator a ser considerado no avanço desses projetos são as Frentes Parlamentares 

                                                 
92 O processo eleitoral de 2014 criou uma correlação favorável aos setores mais conservadores do cristianismo na 

Câmara dos Deputados, sendo a eleição do Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) para a presidência da casa um 

resultado favorável a “legisladores ligados ao agronegócio, à indústria armamentista, às igrejas evangélicas, ao 

movimento carismático católico e a outros setores que se opunham ao Partido dos Trabalhadores” (MACHADO, 

2017, p. 353). Maria das Dores Campos Machado aponta a criação da Comissão Especial para discussão do 

Estatuto da Família como uma das medidas adotadas por Eduardo Cunha para atender interesses dos grupos 

cristãos e aliados, de modo que “fortalecidos pela presença do irmão de fé na presidência da casa e pelas alianças 

políticas tecidas por ele, os parlamentares evangélicos revelaram-se bastante atuantes no primeiro ano da 55ª 

legislatura (2015-2019)” (MACHADO, 2017, p. 353). 
93 Ao final, o parecer favorável ao PLC nº 6583/2013 foi aprovado com 17 votos pelo “sim” e 5 votos pelo “não”. 

Votaram a favor os Deputados Sóstenes Cavalcante (PSD/RJ), Marco Feliciano (PODE/SP), Silas Câmara 

(PSD/AM), Diego Garcia (PODE/PR), Aureo (SD/RJ), Marcelo Aguiar (DEM/SP), Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), 

Prof. Victorio Galli (PSC/MT), Elizeu Dionizio (SD/MS), Jefferson Campos (PSD/SP), Conceição Sampaio 

(PSDB/AM), Evandro Gussi (PV/SP), Geovania de Sá (PSDB/SC), Pastor Eurico (PSB/PE) e Carlos Andrade 

(PHS/RR). Votaram contra os Deputados Bacelar (PODE/BA), Erika Kokay (PT/DF), Jô Moraes (PCdoB/MG), 

Maria do Rosário (PT/RS) e Glauber Braga (PSOL/RJ). 
94 Votaram a favor do PLS nº 612/2011 na CCJ os Senadores Eduardo Braga (PMDB/AM), Marta Suplicy 

(PMDB/SP), Simone Tebet (PMDB/MS), Roberto Requião (PMDB/PR), Jorge Viana (PT/AC), José Pimentel 

(PT/CE), Fátima Bezerra (PT/RN), Paulo Paim (PT/RS), Ângela Portela (PT/RR), Gleisi Hoffmann (PT/PR), 

Antonio Anastasia (PSDB/MG), Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Lasier Martins (PSD/RS), Antonio Carlos 

Valadares (PSB/SE), Roberto Rocha (PSB/MA), Lídice da Mata (PSB/BA), Armando Monteiro (PTB/PE). A 

abstenção foi do Senador Eduardo Lopes (PRB/RJ).    
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temáticas formadas de maneira suprapartidária por membros do Congresso Nacional e a 

influência que exercem em projetos de lei de natureza da agenda social do Legislativo. É essa 

influência que passamos a explorar no próximo item. 

 

6.2. A influência das Frentes Parlamentares. 

 Os incentivos relacionados a autoria de um projeto de lei e aspectos regimentais 

facilitadores de sua tramitação podem ser diretamente associados à atividade individual do 

parlamentar proponente daquele projeto e verificáveis dentro de um contexto mais personalista, 

razão pela qual nos dedicamos a analisar, basicamente, a atuação da Senadora Marta Suplicy e 

do Deputado Anderson Ferreira no item anterior. Entretanto, mesmo uma atuação individual 

parlamentar se insere em um contexto mais amplo do Congresso Nacional, que sofre influências 

tanto de organizações partidárias como suprapartidárias, estando as Frentes Parlamentares 

incluídas nessa última categoria. Portanto, a análise das Frentes Parlamentares se faz pertinente 

como complementação da investigação de possíveis causas para a não aprovação do PLS nº 

612/2011 e do PLC nº 6583/2013. 

 As Frentes Parlamentares são “a associação suprapartidária de pelo menos um terço de 

membros do Poder Legislativo Federal, destinada a promover o aprimoramento da legislação 

federal sobre determinado setor da sociedade”95. São duas Frentes Parlamentares que, em razão 

da sua temática, poderiam ter se mobilizado em torno de projetos que envolvem a família 

homoafetiva: a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT e a Frente Parlamentar 

Evangélica, sendo que ambas são fruto da organização de grupos de interesse com o intuito de 

se fazer representar na Assembleia Constituinte que deu origem à CF de 1988. 

 No final da década de 1980, o movimento formado por pessoas LGBT se alinhou ao 

discurso de direitos humanos e procurou fazer parte do processo de redemocratização na 

condição de sujeitos de direitos, sobretudo a fim de superar a forte repressão sofrida por esse 

grupo durante a ditadura militar. E, desde então, iniciou o embate com o movimento formado 

por evangélicos (também considerados novos ativistas daquele momento), já que a tentativa de 

incluir a orientação sexual nas cláusulas antidiscriminatórias do projeto constitucional foi 

                                                 
95 Definição prevista no art. 2º do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 69 de 10.11.2005. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-69-10-novembro-2005-539350-publicacaooriginal-

37793-cd-mesa.html>. Acesso em 14.11.2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-69-10-novembro-2005-539350-publicacaooriginal-37793-cd-mesa.html
http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-69-10-novembro-2005-539350-publicacaooriginal-37793-cd-mesa.html
http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-69-10-novembro-2005-539350-publicacaooriginal-37793-cd-mesa.html
http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-69-10-novembro-2005-539350-publicacaooriginal-37793-cd-mesa.html
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rejeitada pela maioria dos parlamentares, após intensa pressão dos evangélicos (CAULFIELD, 

2017, p. 182).  

 Em março de 2011, houve o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Cidadania 

LGBT com a finalidade de angariar assinaturas de filiação dos parlamentares para que fosse 

apresentado o requerimento de registro formal dessa Frente Parlamentar. Entretanto, de acordo 

com informações fornecidas pela Câmara dos Deputados96, tal requerimento de registro não 

chegou a ser apresentado à Secretaria Geral da Mesa, ou seja, a Frente Parlamentar não foi 

formalmente constituída.  

 O movimento dos evangélicos, por sua vez, se organizou na Assembleia Constituinte de 

1986-1987 com o propósito de garantir para si privilégios concedidos à Igreja Católica, tais 

como isenção de impostos e concessão de veículos de comunicação (ALMEIDA, 2017), e 

também para evitar que a nova Constituição Federal “incluísse a defesa dos homossexuais, dos 

comunistas, das feministas, da liberalização do aborto, do uso de drogas e de outros temas 

contrários à moral pregada por suas igrejas” (PRANDI, SANTOS, 2017, p. 198). 

Na 55ª Legislatura, a Frente Parlamentar Evangélica foi constituída com a finalidade de 

“fiscalizar os programas e as políticas governamentais, voltadas à proteção da família, da vida 

humana e dos excluídos e a acompanhar a execução das mesmas”, sendo que, em novembro de 

2018, era composta por cento e noventa e nove (199) Deputados Federais e quatro (4) 

Senadores97. As pautas dessa Frente Parlamentar foram se refinando ao longo dos anos e nem 

sempre são defendidas de maneira homogênea pelos parlamentares, porém, a ideia de proteção 

à família por parlamentares evangélicos vem sendo intrinsicamente ligada à defesa do conceito 

restrito de família como excludente das pessoas homoafetivas.  

 No contexto da visão moral acerca da homoafetividade, os parlamentares da Frente 

Parlamentar Evangélica destoam do eleitorado brasileiro como um todo, se posicionando como 

mais conservadores que a população brasileira e, por outro lado, se aproximando mais do 

eleitorado evangélico nesse ponto específico. Reginaldo Prandi e Renan William dos Santos 

(2017) constataram que a rejeição à homossexualidade pela população brasileira em geral é de 

                                                 
96 Os dados foram recebidos em 16.11.2018 em resposta ao pedido de informações acerca da Frente Parlamentar 

Mista da Cidadania LGBT formulado com fundamento na Lei de Acesso à Informação (protocolo nº 181114-

000070).  
97 Nem todos os Deputados signatários estavam em exercício, como é o caso dos Deputados Anderson Ferreira e 

Eduardo Cunha. Fonte: Requerimento de Registro da Frente Parlamentar Evangélica, apresentado pelo Dep. João 

Campos (PSDB/GO) em novembro de 2015 ao Presidente da Câmara dos Deputados à época, Eduardo Cunha. 

Disponível em < https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53658>. Acesso em 

14.11.2018.   
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27,4%, entretanto, esse índice de rejeição quase dobra entre os eleitores evangélicos (a rejeição 

à homossexualidade é de 40,3% entre os não pentecostais e de 44,9% entre os pentecostais) e 

parlamentares evangélicos (46,2% da bancada evangélica tem uma visão negativa da 

homossexualidade), enquanto que somente 14,4% dos outros parlamentares compartilham 

dessa visão.  

Os autores apontam, assim, que esse é o tema em torno do qual se mobilizam os eleitores 

evangélicos e ainda mais os parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica, em 

posicionamento distante dos parlamentares em geral. Não obstante, a pesquisa revela que a 

mobilização de eleitores e parlamentares evangélicos acerca desse tema não implica, 

automaticamente, a capacidade de aprovação de projetos de lei que traduzam sua agenda moral, 

uma vez que    

a atuação desses parlamentares tende a ser eminentemente reacionária. Ou seja, é 

muito mais provável que eles atuem para se opor à criminalização da homofobia do 

que para propor a criminalização da homossexualidade, por exemplo. Seja na 

sociedade, seja no parlamento, a religião, evangélica ou não, quando procura se impor, 

age como um freio ao avanço da modernidade, não mais como ideologia orientadora 

da ação (PRANDI, SANTOS, 2017, p. 202). 

Assim, entendemos que é nesse contexto que deve ser compreendido o fato de uma 

maior proporção de parlamentares terem se utilizado dos plenários das Casas Legislativas para 

discursar contrariamente às movimentações do Poder Judiciário. Também o maior número de 

propostas legislativas contrárias à família homoafetiva distribuídas sobretudo após o 

julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo STF e a edição da Resolução nº 

175/2013 do CNJ (oito contrárias e cinco favoráveis) parece indicar a necessidade de ser dado 

um tipo de resposta descrita no trecho acima como reacionária pelos parlamentares da Frente 

Parlamentar Evangélica para seu eleitorado, dada a convergência dos interesses 

eleitor/representante sobre esse tema. Porém, não significa, necessariamente, que as chances de 

aprovação de qualquer desses projetos são maiores do que de um projeto alinhado à posição do 

Judiciário, por exemplo.  

Assim, ainda que a atuação de Frentes Parlamentares em prol de determinado projeto 

possa parecer, em um primeiro momento, garantia de aprovação daquela proposta, há que se 

considerar os propósitos por trás da filiação de um parlamentar a determinada Frente, isto é, se 

tal filiação não é motivada mais por fins eleitorais a serem explorados em uma eleição via 

sistema proporcional, por exemplo, do que por vislumbrar nessa determinada Frente um apoio 

coletivo suprapartidário que fará com que seus projetos de lei sejam aprovados. Pelo menos no 

caso da Frente Parlamentar Evangélica, não é possível concluir pela segunda hipótese, já que 
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“ainda não se mostrou capaz de orientar com eficácia e legitimidade nenhuma mudança de rota 

nos rumos do Brasil” (PRANDI, SANTOS, 2017, p. 210), sendo sequer responsável por tornar 

possível a aprovação do PLC nº 6583/2013. 

Por outro lado, a ausência de registro formal de uma Frente Parlamentar pelos direitos 

das pessoas LGBT não impediu a propositura de projetos de lei em prol desses direitos e que o 

PLS nº 612/2011 avançasse em sua tramitação, sendo possível vislumbrar a atuação de 

parlamentares tanto ativamente pela regulamentação das decisões judiciais como em oposição 

a propostas contrárias aos direitos das pessoas LGBT – são exemplos, nesse sentido, a votação 

coordenada de determinados parlamentares pela não aprovação dos pareceres favoráveis nas 

Comissões Especiais do PLC nº 6583/2013, bem como declaração de voto em separado e 

apresentação de recursos comunicando irregularidades na sua votação e para retirada da 

tramitação conclusiva. 

Assim, da mesma forma que o esforço individual dos parlamentares proponentes do 

PLS nº 612/2011 e PLC nº 6583/2013 – traduzido em incentivos de autoria e incentivos 

regimentais – ainda não foi suficiente para aprovação de qualquer dos projetos de lei, também 

a influência das Frentes Parlamentares não parece ter sido capaz de criar um ambiente 

suprapartidário capaz de converter suas pautas em normas jurídicas. O fato é que há uma 

representação tanto dos interesses do movimento LGBT como do movimento evangélico dentro 

do Congresso Nacional que tem gerado um tipo de tensão paralisante, ou seja, indício da 

impossibilidade de aprovação de projetos de lei contrários ou favoráveis à família homoafetiva. 

A atuação do Poder Judiciário, portanto, deve ser somada a esse contexto por ter sido 

capaz de quebrar o silêncio institucional sobre a família homoafetiva, provocando, por sua vez, 

mobilizações de funções diversas dentro da competência legislativa do Congresso Nacional, o 

que passamos a explorar no próximo item.  

 

6.3. A competência legislativa à luz do Poder Judiciário: funções deferente e reformadora.   

O protagonismo do Poder Judiciário na concessão do direito à família homoafetiva 

permite que o Poder Legislativo, no exercício da sua competência legislativa, se comporte de 

duas maneiras distintas: prestando deferência ao Poder Judiciário (função deferente) ou 

reformando as decisões judiciais (função reformadora). Ambas as funções pressupõem a 

aprovação de emenda à Constituição ou lei ordinária, compreendidas na competência legislativa 

do Congresso Nacional previstas nos artigos 22, I e 60 da CF, de modo que não há dúvida que 
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compete ao Congresso Nacional legislar sobre matéria de direito de família. Porém, quando a 

competência legislativa é exercida em resposta a uma movimentação do Poder Judiciário, a lei 

ordinária ou emenda constitucional terá o propósito ou de ser conforme a essa movimentação 

judicial (deferência) ou de não concordar com tal entendimento (reforma).  

Quando os atores do sistema de justiça se preocuparam com o exercício da competência 

legislativa do Congresso Nacional na fundamentação dos votos dos Ministros do STF no 

julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ e dos Ministros do STJ no recurso especial 

nº 1.183.378/RS, não foi sem motivo. Não é possível afirmar que quando o Judiciário se 

posiciona de determinada maneira no Brasil, o Poder Legislativo necessariamente prestará 

deferência, adotando as providências para regulamentar esse posicionamento. O que podemos 

concluir é que há um cenário de incerteza institucional, com margem para discussão da 

possibilidade de o Congresso Nacional inclusive não concordar com o entendimento judicial, 

empreendendo esforços para reforma-lo.  

A Tabela 4 abaixo demonstra que, no caso da família homoafetiva, a divergência dentro 

do STF esperava que o Poder Legislativo fosse deferente ao Judiciário, regulamentando a 

família homoafetiva (conforme votos dos Min. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar 

Peluso). Porém, outra parcela dos Ministros do STF e do STJ se posicionou de maneira mais 

crítica à omissão do Legislativo e, de certa forma, desconfiada da possibilidade de deferência 

posterior (votos dos Min. Luiz Fux, Celso de Mello e Luis Felipe Salomão).  

 

Tabela 4 – Fundamentação dos Ministros sobre o Poder Legislativo. 

Ministro Órgão Trecho do Voto 

Luiz Fux STF “De volta ao caso em apreço, o silêncio legislativo sobre as uniões afetivas nada 

mais é do que um juízo moral sobre a realização individual pela expressão de sua 

orientação sexual. É a falsa insensibilidade aos projetos pessoais de felicidade dos 

parceiros homoafetivos que decidem unir suas vidas e perspectivas de futuro, que, 

na verdade, esconde uma reprovação” (p. 67). 

Ricardo 

Lewandowski 

STF “O que se pretende, ao empregar-se o instrumento metodológico da integração, não 

é, à evidência, substituir a vontade do constituinte por outra arbitrariamente 

escolhida, mas apenas, tendo em conta a existência de um vácuo normativo, procurar 

reger uma realidade social superveniente a essa vontade, ainda que de forma 

provisória, ou seja, até que o Parlamento lhe dê o adequado tratamento legislativo” 

(p. 111). 

Gilmar Mendes STF “No entanto, por meio desse exame, colhem-se indícios de que, apesar de o Poder 

Legislativo debruçar-se sobre o tema há mais de 15 anos, até hoje não conseguiu 

chegar a consenso básico para a aprovação de qualquer regulamentação. (...) O 

Poder Legislativo, em regra, não entra em consenso, mas continua a enfrentar o 

tema. Todavia, a demora em aprovar legislação gera nos interessados angústia 

natural e um sentimento de desproteção, para a qual buscam solução no Judiciário. 

(...) Destaco que a decisão do Supremo não significa óbice à atuação do Poder 

Legislativo. Pelo contrário, a nossa decisão deve ser entendida como um imperativo 

de regulação da união homoafetiva, como decorrência da necessidade de 
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concretização de um dever de proteção de direitos fundamentais relacionados a essa 

relação jurídica. Trata-se de um estímulo institucional para que, de fato, as mais 

diversas situações jurídicas que envolvem a união entre pessoas do mesmo sexo 

venham a ser disciplinadas” (p. 166). 

Celso de Mello STF “O Poder Legislativo, certamente influenciado por valores e sentimentos 

prevalecentes na sociedade brasileira, tem se mostrado infenso, no que se refere à 

qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar, à necessidade de 

adequação do ordenamento nacional a essa realidade emergente das práticas e 

costumes sociais. 

Tal situação culmina por gerar um quadro de submissão de grupos minoritários à 

vontade hegemônica da maioria, o que compromete, gravemente, por reduzi-lo, o 

próprio coeficiente de legitimidade democrática da instituição parlamentar, pois, 

ninguém o ignora, o regime democrático não tolera nem admite a opressão da 

minoria por grupos majoritários” (p. 239). 

Cezar Peluso STF “O Poder Legislativo, a partir de hoje, deste julgamento, precisa expor-se e 

regulamentar as situações em que a aplicação da decisão da Corte será justificada 

também do ponto de vista constitucional. Há, portanto, uma como convocação que 

a decisão da Corte implica em relação ao Poder Legislativo, para que assuma essa 

tarefa, a qual parece que até agora não se sentiu ainda muito propenso a exercer, de 

regulamentar esta equiparação” (p. 269). 

Luis Felipe 

Salomão 

STJ “Nessa toada, enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume, 

explicitamente, sua coparticipação nesse processo constitucional de defesa e 

proteçaõ 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” (p. 27). 

Fonte: elaboração própria. 

O que, de fato, visualizamos nas movimentações do Legislativo posteriores ao 

reconhecimento jurídico da família homoafetiva foram atuações desse Poder categorizáveis 

tanto como exercício da função deferente como da reformadora.  

O PLS nº 612/2011, por exemplo, se enquadra na função deferente, por ser essa uma 

proposta alinhada à decisão judicial e ao chamamento a legislar feito pelo STF. Quando a Sen. 

Marta Suplicy elogia a atuação do STF no julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ 

e propõe a alteração da redação do art. 1.723 do CC para adequá-lo à interpretação judicial, ela 

presta deferência ao Poder Judiciário – o que é confirmado também pelos pareceres favoráveis 

ao PLS na CDH e CCJ. Assim, o exercício da função deferente implica o esforço do Poder 

Legislativo em adequar formalmente a norma jurídica contestada à interpretação constitucional 

dada pelo Poder Judiciário. 

O exercício da função reformadora, por sua vez, é encontrado no PLC nº 6583/2013, 

que prevê um conceito de família diverso do que o STF entende como sendo 

constitucionalmente aceito. Os discursos contrários mapeados no Anexo 2 demonstram que a 

tônica dada pelos parlamentares foi a da usurpação de competência e impossibilidade de o 

Poder Judiciário legislar sobre a família homoafetiva, do que se extrai a necessidade de reforma 

das decisões. No parecer apresentado pelo Dep. Ronaldo Fonseca na Primeira CE consta que o 

Poder Legislativo “não se prende ao parâmetro do Poder Judiciário”, de modo que se o Poder 
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Legislativo não deve ser deferente ao Judiciário, pode legislar de maneira a reformar o 

entendimento judicial. Já no parecer favorável do Dep. Diego Garcia na Segunda CE há um 

chamamento para retificar as decisões judiciais e “restaurar o equilíbrio constitucional” 

mediante o exercício da função reformadora do Poder Legislativo, que é quem “delineia o 

direito”.  

Assim, ainda que não tenha havido uma resposta final do Poder Legislativo mediante a 

aprovação de um projeto de lei – pelas diversas razões já expostas neste Capítulo – é possível 

concluir que estão em exercício as funções deferente e reformadora dentro da competência 

legislativa do Congresso Nacional. A dinâmica criada no Poder Judiciário com a finalidade de 

definir um conceito de família também é observada no Poder Legislativo: os parlamentares que 

defendem o conceito restrito como a única maneira de definir família se utilizam da função 

reformadora para aprovar um projeto de lei com conceito de família diverso do 

majoritariamente adotado pelo Poder Judiciário, ao passo que outra parcela dos parlamentares 

se utiliza da função deferente do Legislativo para regulamentar as decisões judiciais, adotando 

o conceito amplo de família como autorizador da constituição da família homoafetiva. 

Portanto, assim como não houve consenso acerca da maneira como conceder status 

jurídico à família homoafetiva no Poder Judiciário – dada a mobilização de conceitos de família 

e funções do Poder Judiciário distintas – tampouco há consenso no Poder Legislativo acerca de 

seus próprios conceitos e funções, sendo sequer possível falar em previsibilidade da atuação do 

órgão responsável por fazer leis. Ou seja, o que se constata das movimentações do Poder 

Legislativo é que os parlamentares se sentem autorizados tanto a ser deferentes ao Poder 

Judiciário como a reformar os entendimentos judiciais, não havendo, ainda, uma resposta mais 

provável a ser especulada.  

A grande questão que emerge dessa constatação é que, dado que o Poder Judiciário já 

conferiu o direito de constituir família às pessoas homoafetivas por meio da adoção majoritária 

de um conceito amplo de família, cada defesa individual que um parlamentar faz acerca de um 

conceito de família próprio implica também um posicionamento frente à movimentação do 

Judiciário, de modo que não se trata apenas de advogar por um determinado conceito de família, 

mas também de ser conforme ou contrário ao Judiciário. Ou seja, a discussão da família 

homoafetiva no Poder Legislativo não é restrita ao Congresso Nacional e pressupõe um cálculo 

da dinâmica existente entre os Poderes que deve ser muito bem executado para ter êxito. 
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6.4. Síntese do Capítulo 6.  

O objetivo deste Capítulo foi refletir acerca do exercício da competência legislativa do 

Congresso Nacional e das funções deferente e reformadora no tocante ao tema da família 

homoafetiva. Apresentamos os incentivos que poderiam impulsionar os projetos em sua 

tramitação, sendo que os denominados incentivos de autoria foram relacionados ao 

investimento de capital político realizado pelo autor do projeto de lei, traduzido em maior 

capacidade de articulação política, identificada em mais senioridade no Legislativo combinada 

com o exercício de cargos no Executivo, volume de indicações do líder partidário para ocupar 

cadeiras nas Comissões Parlamentares e status de agenda holder da matéria debatida. 

Já os incentivos regimentais se refletem na utilização de instrumentos previstos no 

Regimento Interno de cada Casa parlamentar com a finalidade de acelerar a tramitação de uma 

proposta e agregar capital político proporcionado por uma maior divulgação da matéria, por 

meio da escolha do tipo de tramitação da matéria – se normal ou conclusiva – bem como do 

tipo e número de Comissões parlamentares a analisar a admissibilidade e adequação do projeto 

de lei. 

Nesse contexto, o PLS nº 612/2011 contou com mais incentivos relativos à autoria do 

projeto, oferecidos pela Senadora Marta Suplicy, parlamentar considerada agenda holder dessa 

matéria, com experiência nos Poderes Legislativo e Executivo e frequente participação em 

Comissões Permanentes – estando presente, inclusive, na aprovação do seu projeto na 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e na Comissão de Constituição de 

Justiça. O PLC nº 6.583/2013, por sua vez, foi o que deteve mais incentivos regimentais como 

tramitação conclusiva em Comissão Especial, com realização de audiências públicas e 

encontros regionais, bem como o apoio do presidente da Câmara dos Deputados à época, 

Eduardo Cunha. 

Também havia no Congresso Nacional um ambiente suprapartidário que poderia 

favorecer tanto a aprovação do PLC nº 6.583/2013, já que é uma proposta alinhada aos 

interesses da Frente Parlamentar Evangélica, como do PLS nº 612/2011, alinhado aos 

propósitos da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT. No entanto, a atuação dos 

parlamentares evangélicos vem se mostrando mais focada em apresentar uma resposta 

reacionária às movimentações do Poder Judiciário para seus eleitores do que em pautar um 

plano de atuação capaz de aprovar um projeto de lei proibindo a família homoafetiva. Da 

mesma forma, ainda que a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT não esteja 

formalmente constituída, notamos a atuação coordenada de parlamentares em oposição ao 
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avanço de propostas com o objetivo de restringir direitos da comunidade LGBT. Portanto, o 

embate entre o movimento dos evangélicos e o movimento LGBT no Congresso Nacional, 

iniciado na Constituinte de 1986-1987, permanece ativo e parece produzir um efeito paralisante 

no contexto atual do Legislativo federal, em que não são aprovados projetos de lei contrários 

ou favoráveis à família homoafetiva. 

Dessa forma, ainda que tenham sido distribuídas treze propostas legislativas após o 

Judiciário ter concedido o direito de constituir família às pessoas homoafetivas, nenhuma delas 

contou com todos os benefícios que poderiam ter levado à sua aprovação, ou seja, incentivos 

de autoria, incentivos regimentais e o apoio coordenado de uma Frente Parlamentar para 

impulsionar sua tramitação. Assim, persiste no Congresso Nacional a incapacidade de formação 

de uma maioria atuante (e não reacionária) com a finalidade de regulamentar as decisões 

judiciais ou de reforma-las. 

Não obstante a ausência de conversão de qualquer das propostas em norma jurídica, 

identificamos que o Poder Legislativo está exercendo duas funções derivadas da sua 

competência legislativa: a função deferente e a reformadora. Ambas as funções pressupõem 

esforços para aprovação de emenda à Constituição ou lei ordinária, compreendidas na 

competência legislativa do Congresso Nacional (artigos 22, I e 60 da CF). Porém, quando a 

competência legislativa é exercida em resposta a uma movimentação do Poder Judiciário, a lei 

ordinária ou emenda constitucional terá o propósito ou de ser conforme a essa movimentação 

judicial (deferência) ou de não concordar com tal entendimento (reforma). 

Enquadramos o PLS nº 612/2011 na função deferente, por ser essa uma proposta 

alinhada à decisão judicial e ao chamamento a legislar feito pelo STF. Quando a Sen. Marta 

Suplicy elogiou a atuação do STF no julgamento da ADI nº 4277/DF e ADPF nº 132/RJ e 

propôs a alteração da redação do art. 1.723 do CC para adequá-lo à interpretação judicial, ela 

prestou deferência ao Poder Judiciário – o que foi confirmado também pelos pareceres 

favoráveis ao PLS na CDH e CCJ. Assim, o exercício da função deferente implica o esforço do 

Poder Legislativo em adequar formalmente a norma jurídica contestada à interpretação 

constitucional dada pelo Poder Judiciário. 

O exercício da função reformadora, por sua vez, foi encontrado no PLC nº 6583/2013, 

que prevê um conceito de família diverso do que o STF entende como sendo 

constitucionalmente aceito. A ideia da usurpação de competência e impossibilidade de o Poder 

Judiciário legislar sobre a família homoafetiva esteve presente nos discursos contrários à 

atuação do Judiciário realizados em plenário, do que se extrai a necessidade de reforma das 
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decisões. No parecer favorável apresentado pelo Dep. Ronaldo Fonseca na Primeira CE consta 

que o Poder Legislativo “não se prende ao parâmetro do Poder Judiciário”, de modo que se o 

Poder Legislativo não deve ser deferente ao Judiciário, pode legislar de maneira a reformar o 

entendimento judicial. Já no parecer favorável do Dep. Diego Garcia na Segunda CE houve um 

chamamento para “restaurar o equilíbrio constitucional” mediante o exercício da função 

reformadora do Poder Legislativo, que é quem “delineia o direito”.  

 

  



 97 

CONCLUSÃO  

 

A pesquisa desenvolvida na presente dissertação de mestrado teve como fio condutor 

entender como duas instituições específicas conceituam e definem família no Brasil, a saber, 

os Poderes Judiciário e Legislativo. Partindo do contexto no qual a união entre pessoas do 

mesmo sexo ainda é moralmente controversa, buscamos compreender como o direito à família 

homoafetiva foi construído no Poder Judiciário e, posteriormente, encaminhado pelo Poder 

Legislativo, bem como quais as competências e funções que foram mobilizadas pelos 

julgadores e legisladores durante esse processo.  

No Capítulo 1, nosso objetivo foi apresentar as unidades de análise da pesquisa, 

ressaltando que a família homoafetiva foi juridicamente declarada pelo Poder Judiciário e não 

pelo Legislativo. Por essa razão, nos dedicamos a apresentar as movimentações graduais e 

escalonadas do Judiciário já que, em primeiro lugar, o STF equiparou as uniões estáveis 

homoafetivas às heteroafetivas em direitos, depois, o STJ declarou que não há impedimento 

para o casamento entre pessoas do mesmo sexo e, por fim, o CNJ editou Resolução proibindo 

o serviço de registro civil de se recusar a celebrar tais uniões estáveis e casamentos. A 

subsequente apresentação das movimentações do Poder Legislativo teve o intuito de delinear a 

reação dos parlamentares aos pronunciamentos judiciais e antecipar a dificuldade do Congresso 

Nacional em fazer aprovar propostas de sua própria autoria no tocante ao conceito de família, 

regulamentação que abrange tanto a esfera constitucional, como do direito civil e de família. 

O Capítulo 2 apresentou a organização do debate doutrinário acerca do conceito de 

família, classificados como conceito restrito – no qual família se define pela sua finalidade 

precípua de procriação e manutenção dos filhos a partir da união de um casal formado por um 

homem e uma mulher, pautada pela heteroafetividade e monogamia – e conceito amplo de 

família, que encara o afeto como elo de ligação dos membros de uma entidade familiar, 

existente enquanto espaço de realização pessoal dos familiares.  

A partir desse levantamento foi apresentado como os distintos conceitos de família 

existentes na doutrina e no ordenamento brasileiro foram mobilizados pelos julgadores na 

concessão de status jurídico à família homoafetiva. Houve uma maioria formada por seis 

Ministros no STF que enquadrou a união de pessoas do mesmo sexo no conceito amplo de 

família, entendendo que essa é a interpretação em conformidade à Constituição que deve ser 

conferida ao questionado art. 1.723 do CC. Por outro lado, tivemos a divergência de três 
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Ministros que entenderam que o rol de famílias previsto no art. 226 da CF de 1988 apresentou 

tipos de entidades familiares somente com fundamento no conceito restrito, de modo que o 

conceito amplo é novo, depreendido dos princípios constitucionais e somente nele é que a união 

homoafetiva pode ser enquadrada.  

A divergência conceitual também foi localizada nos posicionamentos adotados pelos 

membros do Poder Legislativo, que ou encamparam o conceito amplo de família 

majoritariamente adotado por membros do Poder Judiciário a fim de prestar-lhe deferência 

(posição dos Senadores favoráveis ao PLS nº 612/2011) ou adotaram o conceito restrito como 

excludente de qualquer outro, o que foi feito pelos Deputados Relatores do PLC nº 6.583/2013.   

A forma como esses conceitos são mobilizados pelos julgadores e legisladores foi objeto 

dos próximos quatro Capítulos, dedicados a analisar quais competências e funções foram 

instrumentalizadas com a finalidade de justificar a predileção por um determinado conceito de 

família. O Capítulo terceiro foi dedicado às três competências do Poder Judiciário, que 

autorizam os membros desse Poder a realizar o controle de constitucionalidade (artigos 97 e 

102, CF), resolver conflitos entre as partes (artigos 5, XXXV e 105, III, CF) e exercer o controle 

da atuação administrativa (art. 103-B, §6º, CF). Já no Capítulo 4 foi analisado o exercício 

prático dessas competências no julgamento da ADPF nº 132/RJ e ADI nº 4.277/DF pelo STF 

(controle de constitucionalidade), no julgamento do recurso especial nº 1.183.378 pelo STJ 

(resolução de conflitos) e na edição da Resolução nº 175 do CNJ (controle da atuação 

administrativa), ao que constatamos que foram mobilizadas diferentes funções pelos atores do 

sistema de justiça. 

Para cada competência do Poder Judiciário foi suscitada uma função específica no seu 

exercício e um respectivo contrapeso a tal exercício, de modo que as movimentações dos atores 

do sistema de justiça foram marcadas pela formação de maiorias e divergências. A competência 

de controle de constitucionalidade foi exercida por uma maioria de Ministros do STF que 

entendeu exercer a função contramajoritária em razão da omissão legislativa do Congresso 

Nacional sobre o tema e, por outra parcela dos Ministros (divergência), que justificou a atuação 

do STF como limitada pelo texto constitucional, ou seja, necessário que haja uma 

autocontenção frente à Constituição e posterior regulamentação do tema pelo Congresso 

Nacional.  

Na competência de resolução de conflitos, houve a formação de uma maioria de 

Ministros do STJ que entendeu que o exercício da função da uniformização da jurisprudência 

pressupõe a adequação da interpretação do direito infraconstitucional ao que é aceito 
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constitucionalmente. Logo, se o STF entendeu que a CF permite que pessoas do mesmo sexo 

convivam em união estável, não há obstáculo para que celebrem o casamento. Nesse caso, a 

divergência foi no sentido de que não cabe ao STJ resolver o conflito em razão da natureza 

constitucional da discussão sobre o casamento, sendo necessário um pronunciamento do STF 

sobre a matéria. No CNJ encontramos uma divergência sobre os limites da função correcional 

do serviço de registro civil de pessoas atrelada pelos Conselheiros à competência de controle 

da atuação administrativa do Judiciário, sendo que, para a maioria dos Conselheiros, o exercício 

da função correcional autoriza a edição da Resolução nº 175/2013 com a finalidade de 

disciplinar nacionalmente a proibição de recusa dos cartórios de registro civil a converter a 

união estável de pessoas do mesmo sexo em casamento civil. Porém, a divergência entendeu 

que a Resolução seria formalmente uma lei, que deveria ser editada via Congresso Nacional. 

Assim, para uma instituição, desafiar um conceito de família historicamente construído 

para incluir um grupo de pessoas não contempladas em tal conceito é também desafiar os limites 

de sua própria competência. Notamos que cada vez que uma função foi empregada com a 

finalidade de alargar o campo de atuação do Poder Judiciário, foi suscitado um contrapeso 

dentro daquele mesmo órgão do sistema de justiça, preocupado com os limites da sua atuação. 

Ou seja, houve uma disputa interna no Poder Judiciário, seja por meio da escolha de conceitos 

de família distintos ou mediante o entendimento dos limites impostos ao exercício de funções.  

Por mais que as competências do Poder Judiciário pareçam ser estáticas, definidas e 

certas – dado que previstas na CF – o seu exercício prático é dinâmico, envolve disputas e 

pressupõe justificativas para além do texto constitucional, o que constatamos na mobilização 

de funções específicas, que, por sua vez, também encontraram resistência a nível institucional. 

Sintetizando o ocorrido no Judiciário, podemos afirmar que o que foi feito para incluir as 

pessoas homoafetivas no conceito de família vigente foi realizar o controle de 

constitucionalidade, resolver um conflito e controlar a atuação administrativa. Porém, quando 

nos questionamos como foi feita essa inclusão, aí assumimos que realizada por meio da disputa 

entre maiorias e divergências no Poder Judiciário acerca dos conceitos de família (restrito ou 

amplo) e das funções exercidas: se mais progressistas, foram chamadas de contramajoritária, 

uniformização da jurisprudência e correcional; se mais conservadoras, então limitada pelo texto 

da CF, limitada pela natureza da matéria em discussão e limitada pela natureza da norma a ser 

editada. 

Tais disputas e divergências poderiam ser potencialmente atribuídas ao fato de o 

Judiciário não ser o órgão mais capacitado a estender um direito para uma minoria social, em 
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razão tanto da finalidade pensada para a estruturação desse Poder como da natureza dos debates 

que envolvem a família homoafetiva, ainda permeados por divergência moral. Contudo, ao 

analisarmos a discussão da família homoafetiva no Poder Legislativo – órgão que foi 

estruturado para elaborar leis e criar direitos – vimos que naquela esfera há ainda mais 

dificuldades para a adoção de um posicionamento sobre a matéria, de modo que, mais uma vez, 

ao invés de pretendermos apontar qual Poder seria mais “competente” para conceder direitos à 

família homoafetiva, optamos por apresentar as dificuldades práticas enfrentadas para 

regulamentar ou reformar esse direito. 

Assim, se houve disputas dentro das instâncias superiores do Poder Judiciário, formadas 

por cúpulas de membros que não ultrapassam quarenta pessoas98 e que possuem padrões 

decisórios impostos pelo sistema jurídico, por óbvio que estas disputas também estiveram 

presentes nas Casas do Congresso Nacional99, sobretudo considerando que a arena política é o 

lugar mais propício para o embate e a não concordância, o que faz com que o resultado que 

tenhamos seja a não aprovação de qualquer lei federal sobre o tema. 

O Capítulo 5 teve, então, o propósito de apresentar algumas características do nosso 

Poder Legislativo federal com a finalidade de apresentar a dificuldade que os parlamentares 

têm em aprovar propostas legislativas de autoria própria, uma vez que é o Poder Executivo que, 

na prática, comanda o processo legislativo. Ainda assim, existem incentivos de autoria e 

regimentais capazes de acelerar a tramitação dos projetos, ao que deve ser somada, ainda, a 

influência de uma Frente Parlamentar, capaz de criar um ambiente suprapartidário favorável a 

determinado projeto de lei. 

Nesse contexto, no Capítulo 6 constatamos que o fato de o PLS nº 612/2011 contar com 

mais incentivos relativos à autoria do projeto, o PLC nº 6.583/2013 deter mais incentivos 

regimentais e existir Frentes Parlamentares com interesses compatíveis à matéria de cada 

proposta legislativa, não foi suficiente para que os projetos chegassem a ser votados em plenário 

na respectiva Casa legislativa de origem. Logo, ainda que tenham sido distribuídas treze 

propostas legislativas após o Judiciário ter concedido o direito de constituir família às pessoas 

homoafetivas, nenhuma delas contou com todos os benefícios que poderiam ter levado à sua 

aprovação, de modo que existe no Congresso Nacional uma incapacidade de formação de 

maioria capaz de regulamentar as decisões judiciais ou de reforma-las. 

                                                 
98 O STF é composto por onze Ministros, o STJ por trinta e três e o CNJ por quinze Conselheiros. 
99 Conforme expusemos no Capítulo 4, a Câmara dos Deputados é composta por quinhentos e treze (513) 

Deputados Federais, enquanto o Senado Federal é composto por oitenta e um (81) Senadores. 
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Não obstante a ausência de conversão de qualquer das propostas em norma jurídica, 

identificamos que o Poder Legislativo está exercendo duas funções derivadas da sua 

competência legislativa: a função deferente e a reformadora. Enquadramos o PLS nº 612/2011 

na função deferente, por ser essa uma proposta alinhada à decisão judicial e ao chamamento a 

legislar feito pelo STF. O exercício da função reformadora, por sua vez, foi encontrado no PLC 

nº 6583/2013, que prevê um conceito de família diverso do que o STF entende como sendo 

constitucionalmente aceito, sendo suscitada a usurpação de competência e necessidade de 

retificação das decisões do Poder Judiciário sobre a família homoafetiva.  

Dessa forma, notamos que a mesma disputa sobre qual conceito de família adotar e 

como transformar esse conceito em lei – se por meio da reforma ou da deferência – também 

esteve presente no Poder Legislativo. O diferencial aqui é que como o Judiciário rompeu com 

o silêncio jurídico sobre a família homoafetiva, há um posicionamento judicial que pauta as 

movimentações do Poder Legislativo e que é considerado pelos parlamentares, moldando a 

competência legislativa em funções deferente e reformadora. Esse posicionamento judicial 

deve, então, ser somado às outras correlações explicativas do comportamento parlamentar que, 

atualmente, reflete uma dificuldade de exercício pleno da competência legislativa – dada a 

ausência de conversão de projetos em norma jurídica – mesmo havendo uma clara 

movimentação dos parlamentares acerca do tema. 

Os movimentos realizados pelo Poder Legislativo em torno da família homoafetiva 

podem ser sintetizados da seguinte forma: o que vem sendo exercida é a competência legislativa 

do Congresso Nacional de discutir propostas para editar leis e criar direitos novos. Porém, 

quando analisamos como isso vem sendo feito, assumimos que é por meio da mobilização da 

função deferente – que pretende regulamentar as decisões judiciais – bem como mediante a 

mobilização da função reformadora, ao pretender restringir o conceito de família, excluindo a 

interpretação dos atores do sistema de justiça que incluiu as pessoas homoafetivas no conceito.   

Analisando os resultados obtidos dos Poderes Judiciário e Legislativo de maneira 

conjunta, podemos assumir que houve um movimento de atores que, com a finalidade de 

privilegiar o conceito amplo de família para enquadrar a família homoafetiva nesse conceito, 

mobilizou, no Poder Judiciário, as funções contramajoritária, da uniformização da 

jurisprudência e correcional e, no Poder Legislativo, a função deferente. Esse movimento 

provocou uma reação de contrapeso por parte de outros atores que, apegados a um conceito 

restrito de família, invocaram funções de atuação do Poder Judiciário limitada pelo texto da 

CF, limitada pela natureza da matéria e limitada pela natureza da norma a ser editada, sendo 



 102 

invocada, no Poder Legislativo, a função reformadora. 

É uma dinâmica que transcendeu os órgãos do sistema de justiça e as Casas legislativas, 

não ficando limitada somente ao Poder Judiciário ou apenas ao Poder Legislativo, de modo que, 

nesse caso, não podemos presumir que se houve uma atuação do Poder Judiciário no sentido 

“X”, necessariamente podemos concluir que a reação do Poder Legislativo seria “Y”, pois a 

construção do conceito de família que incluiu as pessoas homoafetivas foi complexa, marcada 

por disputas de maiorias e divergências no Poder Judiciário e que, por sua vez, se reproduzem 

no Poder Legislativo na sua própria dimensão, seja pelo embate das bancadas evangélica e 

LGBT ou pela disposição de determinados parlamentares de investir capital político nesse tema. 

O inegável é a divergência moral ainda existente em torno da homoafetividade, o que 

poderia explicar, a nosso ver, o porquê da formação de maiorias e divergências nos Poderes 

Judiciário e Legislativo, aparentes quando analisadas as fundamentações individuais 

empreendidas pelos julgadores e legisladores, de modo que nos parece recomendável que, no 

caso da família homoafetiva, qualquer diagnóstico sobre extrapolação de competência ou 

ativismo judicial por parte do Judiciário considere, ao menos, a tramitação das propostas e 

chances de êxito legislativo da matéria no Congresso Nacional. 

Assim, refletindo a nível material, a aprovação de propostas legislativas com o conceito 

restrito de família seria capaz de reformar a construção jurisprudencial da família homoafetiva, 

quando percebemos que tal construção foi realizada considerando a coexistência dos conceitos 

de família restrito e amplo no ordenamento jurídico brasileiro, presentes tanto na doutrina como 

na fundamentação dos julgadores? Ou seria necessária a expressa proibição da família 

homoafetiva para que a função reformadora do Poder Legislativo, de fato, se concretizasse? 

Por outro lado, pensando no contexto institucional, será que se a maioria dos julgadores 

não tivesse concordado pela mobilização das funções contramajoritária, da uniformização da 

jurisprudência e correcional da maneira como fizeram, nós teríamos a possibilidade de pessoas 

do mesmo sexo constituir família no Brasil? Por que se fizeram necessárias tais funções – 

verdadeiras construções dos julgadores e não previstas normativamente – para reforçar as 

competências constitucionais do controle de constitucionalidade, da resolução de conflitos e do 

controle da atuação administrativa? E, será que a mobilização dessas funções e competências é 

suficiente para garantir a perenidade desse direito enquanto se mantém o contexto de forte 

divergência moral? Ainda, qual a razão que impede que a deferência seja a função consequente 

do Poder Legislativo nesse caso? Por fim, como será reconfigurada a dinâmica entre os Poderes 

caso a função reformadora do Legislativo prevaleça? 
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Essas são algumas das reflexões que acompanham a finalização da pesquisa e análise 

dos dados, sendo pertinente ressaltar que a pesquisa somente se encerra porque há um limite 

temporal a que a pesquisadora deve se atentar. Porém, uma nova Legislatura está formada em 

2019 e os processos legislativos e judiciais continuam a existir, da mesma maneira que os 

julgadores e legisladores continuam a se movimentar, de modo que deixamos nosso convite 

para que a curiosidade sobre o tema e o esforço em compreender o funcionamento prático dos 

Poderes Judiciário e Legislativo em torno da família homoafetiva se perpetuem – convite que 

fazemos não só porque essa é uma maneira prática de terminar uma dissertação de mestrado, 

mas principalmente porque essa pesquisa urge.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Doutrina mencionada pelos Ministros do STF acerca do conceito de família nas esferas de direito de 

civil e constitucional.  

Ministro Obra Trecho de referência no voto 

Celso de 

Mello 

Luiz Edson Fachin, "Direito de Família - 

Elementos críticos à luz do novo Código 
Civil brasileiro", p. 119/127 

“Essa visão do tema, que tem a virtude de superar, neste início da segunda 

década do terceiro milênio, incompreensíveis resistências sociais e 
institucionais fundadas em inadmissíveis fórmulas preconceituosas, 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” (LUIZ EDSON FACHIN, 
“Direito de Família – Elementos críticos à luz do novo Código Civil 

brasileiro”, p. 119/127, item n. 4, 2003). 

Celso de 
Mello 

Roger Raupp Rios, "A homossexualidade 
no direito". 

Não houve citação direta. 

Celso de 
Mello 

Ana Carla Harmatiuk Matos, "União entre 

pessoas do mesmo sexo: aspectos jurídicos 
e sociais". 

Não houve citação direta. 

Celso de 

Mello 

Viviane Girardi, "Famílias 

contemporâneas, filiação e afeto: a 
possibilidade jurídica da adoção por 

homossexuais". 

Não houve citação direta. 

Celso de 
Mello 

Taísa Ribeiro Fernandes, "Uniões 

homossexuais: efeitos jurídicos". 
Não houve citação direta. 

Celso de 

Mello 

Maria Berenice Dias, "União homossexual: 

o preconceito e a justiça" e "A 

homoafetividade como direito". 

“O Direito das Famílias, ao receber o influxo do Direito Constitucional, 

foi alvo de uma profunda transformação. O princípio da igualdade 

ocasionou uma verdadeira revolução ao banir as discriminações que 
existiam no campo das relações familiares. Num único dispositivo, o 

constituinte espancou séculos de hipocrisia e preconceito. Além de alargar 
o conceito de família para além do casamento, foi derrogada toda a 

legislação que hierarquizava homens e mulheres, bem como a que 

estabelecia diferenciações entre os filhos pelo vínculo existente entre os 
pais. A Constituição Federal, ao outorgar a proteção à família, 

independentemente da celebração do casamento, vincou um novo 
conceito, o de entidade familiar, albergando vínculos afetivos outros.” 

Celso de 

Mello 

Daniel Sarmento, "Casamento e união 

estável entre pessoas do mesmo sexo: 
perspectivas constitucionais". 

“Enfim, se a nota essencial das entidades familiares no novo paradigma 

introduzido pela Constituição de 88 é a valorização do afeto, não há razão 
alguma para exclusão das parcerias homossexuais, que podem 

caracterizar-se pela mesma comunhão e profundidade de sentimentos 
presentes no casamento ou na união estável entre pessoas de sexos 

opostos, não existindo, portanto, qualquer justificativa legítima para a 

discriminação praticada contra os homossexuais”. 

Celso de 

Mello 
Rodrigo da Cunha Pereira, "Afeto, ética, 
família e o novo código civil brasileiro" e 

"Princípios fundamentais norteadores do 

direito de família". 

“Cabe referir, por necessário, que esse entendimento - no sentido de que 

o afeto representa um dos fundamentos mais significativos da família 

moderna, qualificando-se, para além de sua dimensão ética, como valor 
jurídico impregnado de perfil constitucional - tem o beneplácito de 

expressivo magistério doutrinário” . 

Celso de 
Mello 

Moacir César Pena Júnior, "Direito das 
pessoas e das famílias: doutrina e 

jurisprudência" 

Não houve citação direta, foi citado no mesmo contexto acima. 

Celso de 

Mello 

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, "Manual da 

homoafetividade" 

“(...) mudou-se o paradigma da família: de uma entidade fechada dentro 

de si, válida por si mesma, passou a existir somente em função do amor 

entre os cônjuges/companheiros, tendo em vista que a sociedade passou a 
dar mais relevância à felicidade, portanto à afetividade amorosa, do que à 

mera formalidade do casamento civil ou a qualquer outra forma 

preconcebida de família”. 

Marco Aurélio Álvaro Villaça Azevedo ("União entre 

pessoas do mesmo sexo", Direito de 

família e sucessões, 2008, p. 17). 

Além disso, o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 apenas repetiria a 

redação do texto constitucional, sem fazer referência à união homoafetiva, 

a revelar a dupla omissaõ, o que afastaria do âmbito de incidência da 
norma a uniaõ de pessoas de sexo igual. 

Essa é a opiniaõ que pode ser pinçada das decisões judiciais anexadas ao 

processo, compartilhada por Álvaro Villaça Azevedo (“União entre 
pessoas do mesmo sexo”, Direito de família e sucessões, 2008, p. 17).  

Marco Aurélio 

 

Maria Berenice Dias (Manual de direito 

das famílias, 2010, p. 28). 

A uniaõ de pessoas com o fim de procriaçaõ, auxílio mútuo e 

compartilhamento de destino é um fato da natureza, encontra-se mesmo 
em outras espécies. A família, por outro lado, é uma construção cultural. 

Como esclarece Maria Berenice Dias (Manual de direito das famílias, 

2010, p. 28), no passado, as famílias formavam-se para fins exclusivos de 
procriação, considerada a necessidade do maior número possível de 

pessoas para trabalhar em campos rurais. Quanto mais membros, maior a 
força de trabalho, mais riqueza seria possível extrair da terra. Os 

componentes da família organizavam-se hierarquicamente em torno da 

figura do pai, que ostentava a chefia da entidade familiar, cabendo aos 
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filhos e à mulher posição de subserviência e obediência. Esse modelo 
patriarcal, fundado na hierarquia e no patrimônio oriundo de tempos 

imemoriais, sofreu profundas mudanças ao tempo da revoluçaõ industrial, 
quando as indústrias recém-nascidas passaram a absorver a mão de obra 

nos centros urbanos. O capitalismo exigiu a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, modificando para sempre o papel do sexo feminino nos 
setores públicos e privados. A aglomeração de pessoas em espaços cada 

vez mais escassos nas cidades agravou os custos de manutenção da prole, 
tanto assim que hoje se pode falar em família nuclear, em contraposição à 

família extensa que existia no passado. 

As modificações pelas quais a família passou naõ impediram a 
permanência de resquícios do modelo antigo, os quais perduraram – e 

alguns ainda perduram – até os dias recentes. 

Marco Aurélio Guilherme Calmon Nogueira da Gama 

(Direito de família e o novo Código Civil, 

p.93, citado por Maria Berenice Dias, 
Manual de direito das famílias, 2010, p.43) 

“Abandonou-se o conceito de família enquanto “instituição-fim em si 

mesmo”, para identificar nela a qualidade de instrumento a serviço da 

dignidade de cada partícipe, como defende Guilherme Calmon Nogueira 
da Gama”. 

Marco Aurélio 

 

Daniel Sarmento ("Casamento e União 

Estável entre Pessoas do Mesmo Sexo: 
Perspectivas Constitucionais" In 

Igualdade, Diferenças e Direitos Humanos, 

2008, p. 644). 

A tutela da situaçaõ patrimonial é insuficiente. Impõe-se a proteção 

jurídica integral, qual seja, o reconhecimento do regime familiar. Caso 
contrário, conforme alerta Daniel Sarmento (“Casamento e União Estável 

entre Pessoas do Mesmo Sexo: Perspectivas Constitucionais”. In 

Igualdade, Diferenças e Direitos Humanos, 2008, p 644), estar-se-á a 
transmitir a mensagem de que o afeto entre elas é reprovável e não merece 

o respeito da sociedade, tampouco a tutela do Estado, o que viola a 

dignidade dessas pessoas, que apenas buscam o amor, a felicidade, a 
realização. 

Marco Aurélio Luiz Edson Fachin 

 

O Direito Civil, na expressão empregada por Luiz Edson Fachin, sofreu 

uma “virada de Copérnico”, foi constitucionalizado e, por consequência, 

desvinculado do patrimônio e socializado. A propriedade e o proprietário 
perderam o papel de centralidade nesse ramo da ciência jurídica, dando 

lugar principal à pessoa. É o direito do “ser”, da personalidade, da 

existência. 
Relegar as uniões homoafetivas à disciplina da sociedade de fato é não 

reconhecer essa modificaçaõ paradigmática no Direito Civil levada a cabo 

pela Constituição da República. 

Joaquim 

Barbosa 

Daniel Sarmento. Casamento e União 

Estável entre pessoas do mesmo sexo: 

perspectivas constitucionais. In 
SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela e 

PIOVESA, Flávia (coordenadores). 

Igualdade, Diferença e Direitos Humanos.  

“O não-reconhecimento [da união homoafetiva] encerra também um 

significado muito claro: ele simboliza a posição do Estado de que a 

afetividade dos homossexuais não tem valor e não merece respeito social 
(...) a pessoa humana necessita do reconhecimento  do seu valor para que  

possa desenvolver livremente a sua personalidade”. 

Ricardo 

Lewandowski 

 

Suzana Borges Viegas de Lima. Por um 

estatuto jurídico das relações 

homoafetivas: uma perspectiva civil-
constitucional. In: Frederico Henrique 

Viegas de Uma. (Org.). Direito Civil 

Contemporâneo. 1a ed. Brasília: Gran 
Cursos/Encanto das Letras, 2009, p. 355-

361 

 

"Para demonstrar que as relações homoafetivas constituem verdadeiras 

entidades familiares, temos como ponto de partida o rol descrito no artigo 

226 da Constituição Federal, que, em nossa opinião não é numerus 
clausus, e sim um rol exemplificativo, dada a natureza aberta das normas 

constitucionais. Para tanto, é essencial que se considere a evolução da 

família a partir de seus aspectos civis e constitucionais, buscando nos 
fenômenos da publicização e constitucionalização do Direito de Família, 

e, também, na repersonalização das relações familiares, os elementos para 

a afirmação das relações homoafetivas. A partir disso, encontramos um 
vasto campo para uma análise mais aprofundada da proteção legal das 

relações homoafetivas, assim como dos direitos que delas emanam, 

segundo o ordenamento jurídico vigente".  

Ricardo 

Lewandowski 

 

Paulo Luiz Netto Lôbo. Entidades 

familiares constitucionalizadas: para além 

do nunmerus 

clausus. 
 

“A regra do § 42 do art. 226 integra-se à cláusula geral de inclusão, sendo 

esse o sentido do termo 'também' nela contido. 'Também' tem o significado 

de igualmente, da mesma forma, outrossim de inclusão de fato sem 

exclusão de outros. Se dois forem os sentidos possíveis (inclusão ou 
exclusão), deve ser prestigiado o que melhor responda à realização da 

dignidade da pessoa humana, sem desconsideração das entidades 

familiares reais não explicitadas no texto. 
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 

ductibilidade e adaptabilidade”. 

Ricardo 
Lewandowski 

 

Álvaro Villaça Azevedo. Estatuto da 
Família de Fato, de acordo com o atual 

Código Civil, Lei 

10.406, de 10/112002. 3' ed. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 240 

 

"(...) a Constituição de 1988, mencionando em seu caput que a família é a 
'base da sociedade', tendo 'especial proteção do Estado', nada mais 

necessitava o art. 226 de dizer no tocante à formação familiar, podendo o 

legislador constituinte ter deixado de discriminar as formas de 

constituição da família. Sim porque ao legislador, ainda que constituinte, 

não cabe dizer ao povo como deve ele constituir sua família. 
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O importante é proteger todas as formas de constituição familiar, sem 
dizer o que é melhor”. 

Luiz Fux 

 

Gustavo Tepedino (A Disciplina Civil-

Constitucional das Relações Familiares. In 
Temas de Direito Civil. 3. edição. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 397-398) 

 

Verifica-se, do exame dos arts. 226 a 230 da Constituição Federal, que o 

centro da tutela constitucional se desloca do casamento para as relações 
familiares dele (mas não unicamente dele) decorrentes; e que a milenar 

proteção da família como instituição, unidade de produção e reprodução 

dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à tutela 
essencialmente funcionalizada à dignidade de seus membros, em 

particular no que concerne ao desenvolvimento da personalidade dos 

filhos. [...] 
Assim sendo, a família, embora tenha ampliado, com a Carta de 1988, o 

seu prestígio constitucional, deixa de ter valor intrínseco, como instituição 

capaz de merecer tutela jurídica pelo simples fato de existir, passando a 
ser valorada de maneira instrumental, tutelada na medida em que - e 

somente na exata medida em que - se constitua em um núcleo 

intermediário de desenvolvimento da personalidade dos filhos e de 
promoção da dignidade dos seus integrantes. 

Luiz Fux 

 

Maria Martín Sánchez (Matrimonio 

Homosexual y Constitución. Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2008, p. 115). 

[...] limitar a liberdade de atuação do indivíduo através do não 

reconhecimento - como, até há muito pouco, no caso de contrair 
matrimônio entre pessoas do mesmo sexo - ou através de omissão na Lei 

- neste caso, nas leis que, até há pouco, vinham disciplinando o casamento 

- só teria justificação se se argumentasse que dita limitação ou restrição da 
liberdade obedece à proteção de algum valor, princípio ou bem 

constitucional, de modo que, efetuada uma ponderação de bens em jogo, 

seria conveniente estabelecer essa limitação. No entanto, não parece 
existir nenhum valor, princípio ou bem constitucional em risco, cuja 

proteção necessite de tal restrição. A esse respeito, faz-se preciso, 

ademais, ter presentes o resto de argumentos e fundamentos 
constitucionais já aportados anteriormente, tais como a igualdade e a 

proibição de discriminação, e a dignidade da pessoa, para além desse 

direito genérico à liberdade individual. [tradução livre do espanhol]. 

Fonte: elaboração própria.  
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Anexo 2 – Discursos dos parlamentares em plenário e argumentos sobre atuação do Judiciário. 

Parlamentar Partido Estado Discurso Trecho sobre o Judiciário Data 

Dep. João Campos PRB GO Contrário 

Eu espero que os demais Ministros daquela Corte tenham o mínimo de 

maturidade, tenham juízo, busquem votar e decidir em conformidade 
com sua competência! Espero que não fiquem inventando, que busquem 

julgar nos termos da Constituição, que é clara em relação a essa matéria, 

para que tenhamos o mínimo de segurança jurídica, e o Poder Legislativo 
seja respeitado, sob pena de todos nós, Deputados, termos que subscrever 

a proposta de emenda à Constituição do Deputado Nazareno, que busca 

estabelecer o equilíbrio, de fato, entre os Poderes. Além disso, teremos 
que apresentar um projeto de decreto legislativo para sustar, na defesa 

das nossas prerrogativas, a decisão do Supremo. 

05.05.2011 

Dep. Ronaldo 
Fonseca 

PROS DF Contrário 

Afloro-me no direito constitucional de manifestar minha pública opinião 

de discordância acerca desse julgamento. Não devo falar aqui sobre o 
mérito. Minha posição já é de longe conhecida. Sou um defensor ferrenho 

da família natural - todos sabem da minha posição -, mas me insurjo 

ousadamente na defesa das prerrogativas do Congresso Nacional, que 
originariamente tem o dever constitucional de legislar para toda a 

sociedade. 

06.05.2011 

Dep. Salvador 
Zimbaldi 

PDT SP Contrário N/A   

Dep. Pastor Eurico PSB PE Contrário 

Por mais que devamos respeitar as determinações daquele Tribunal, não 

temos dúvidas de que, nos casos a que me referi, os juízes tomaram 

decisões que contrariam frontalmente o espírito cristão de nossa 
sociedade e criam brechas que podem minar a integridade da família e a 

estabilidade emocional das pessoas. 

15.08.2011 

Dep. Anthony 
Garotinho 

PR RJ Contrário 

Na minha opinião, o Ministro Ayres Britto, grande jurista que respeito, 

cometeu um equívoco e fez confusão entre opção sexual e família...Eu 

lamento a decisão do Supremo. 

05.05.2011 

Dep. Zequinha 

Marinho 
PSC PA Contrário 

E preocupo-me muito, porque os nossos Tribunais, os nossos Juízes, os 

nossos Ministros etc. às vezes passam do limite e invadem a competência 

dos outros Poderes sob o argumento de que esta Casa muitas vezes não 
legisla, não se posiciona, não vota. E a Constituição não está aí desde 

1988? Já não fez alguns aniversários? Alguma coisa está errada aí. 

05.05.2011 

Dep. Francisco 

Floriano 
PR RJ Contrário 

Não cabe aqui tecer censuras ao julgamento do Supremo, mas tenho todo 

o direito de discordar dele por motivações religiosas, políticas e sociais. 
Desejo manifestar publicamente o meu posicionamento contrário à 

equiparação dessa união com o casamento. Com base nos Evangelhos e 

na doutrina cristã, repudio essa equiparação. Ela é afrontosa à moral e 
aos bons costumes. 

11.05.2011 

Dep. Marco 

Feliciano 
PSC SP Contrário 

Aproveito a oportunidade para clamar a todas as grandes lideranças 

evangélicas do meu País que se posicionem em relação à decisão do STF, 
a respeito da união estável de pessoas do mesmo sexo, permitindo com 

isso a banalização entre a nossa sociedade de costumes repudiados pelos 

princípios bíblicos. Devemos respeitar o foro íntimo de cada indivíduo, 
mas não aprovamos leis que estimulem tal prática. 

10.05.2011 
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Dep. Ronaldo 

Nogueira 
PTB RS Contrário 

Considero também que os Ministros da Suprema Corte quiseram 

especificar o conceito de felicidade como resultado dessa relação. Mas 
trago à consideração dos ilustres colegas as seguintes reflexões. A 

primeira é sobre o cidadão livre, que tem suas garantias asseguradas na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Constituição Federal. 
E pergunto: quem, neste País, após a Constituição de 1988, foi 

criminalizado e condenado pelo exercício do livre arbítrio? Não conheço 

ninguém preso por ser mentiroso, adúltero, gay, travesti, homossexual ou 
heterossexual.  

12.05.2011 

Dep. Roberto de 
Lucena 

PV SP Contrário 

O Supremo Tribunal Federal assumiu, nesses últimos dias, mais uma vez, 
papel que não lhe compete: o de legislador. (...)Um colegiado de 11 

homens ilustres, é verdade, decide sobre tema tão polêmico como esse, 

em detrimento de 513 Deputados e 81 Senadores, eleitos pelo voto 
popular, constituídos para legislarem, e não há uma reação institucional! 

17.05.2011 

Dep. Jefferson 
Campos 

PSB SP Contrário 

Desde que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a relação 

homoafetiva como uma família, em 5 de maio, a polêmica em torno do 

assunto ganhou o centro das atenções com força explosiva (…) Eu 
sou contra a prática do homossexualismo e estou convicto de que esta 

postura não significa 

crime, muito menos discriminação.  

17.05.2011 

Dep. Givaldo 
Carimbão 

PSB AL Contrário Para satisfazer lobby gay, STF ignora a Constituição. 18.05.2011 

Dep. Silas Câmara PSC AM Contrário 

Esta Casa precisa se afirmar, como Legislativo que é, para não deixar que 

Justiça brasileira passe a legislar em questões importantes como essa. Sr. 

Presidente, a Justiça julga, mas o Poder Legislativo faz as leis. Que nós 
as façamos com compromisso com Deus e com a família brasileira. 

18.05.2011 

Dep. Edson Silva PSB CE Contrário 

Então, se esta Casa tiver coragem, vai assumir a condição de poder 
legislador, e não se curvará diante do Judiciário, que é o guardião da 

Constituição e não pode fazer leis. Centro e trinta milhões de brasileiros 

deram a nós, Deputados e Senadores, o direito e a ordem de fazermos as 
leis, e não aos membros do Supremo Tribunal Federal. 

24.05.2011 

Dep. Walney Rocha PTB RJ Contrário 

De plano percebemos que nossa Corte Suprema exacerbou seus limites, 

atuando como protagonista num papel destinado exclusivamente ao 
Parlamento Nacional e desencontrando-se da vontade de nossa Nação. 

24.05.2011 

Dep. Arolde de 

Oliveira 
DEM RJ Contrário 

É nesse contexto que os batistas - integrantes de uma denominação cristã 

que, ao longo de toda a sua história, defende a liberdade religiosa, de 

consciência e de expressão - se manifestam para alertar sobre os perigos 
que a sociedade brasileira corre diante das novas conjunturas sociais 

aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que estão sendo 

propaladas por leis que tramitam no Congresso Nacional e por ações 
promovidas pelo Executivo. 

08.06.2011 

Dep. Jair Bolsonaro PP RJ Contrário 

Sr. Presidente, nunca vi, em tão pouco tempo, uma instituição de tanta 

tradição, como é o Supremo Tribunal Federal, tropeçar no tocante à ética, 

à moral e aos bons costumes. Primeiro foi a decisão da união 
homoafetiva, contrariando a nossa Constituição 

16.06.2011 

Dep. Costa Ferreira PSC MA Contrário 

A decisão do Supremo Tribunal Federal que, contrariando a Carta 
Magna, autoriza a união homossexual como outro fator constituinte da 

família. A decisão do Supremo Tribunal cria, na verdade, um terceiro 

sexo para a união civil, e confere status constitucional ao casamento 
homossexual. 

12.07.2011 

Sen. Magno Malta PR ES Contrário 

Quero alertar ao Brasil que o CNJ não é o Parlamento. Se o Supremo não 

pode fazer lei, imaginem o CNJ! O CNJ foi concebido para policiar as 
ações éticas dos magistrados, no mandato passado, quando criamos o 

Conselho Nacional do Ministério Público, que também foi criado, 

Senador, com a mesma intenção.  
Agora, o Supremo fazia ingerência no Legislativo... O Supremo existe 

para guardar a Constituição e não pode acrescentar um til ou tirar uma 

15.05.2013 
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vírgula da Constituição. E, quando o CNJ toma essa posição que não lhe 

é devida, a que ele não tem direito nem autoridade para tanto, ele cospe, 

pisa e rasga o Código Civil brasileiro.  

Dep. Antonio 

Bulhões 
PRB SP Contrário 

Foi o que pensei quando soube da decisão do Conselho Nacional de 

Justiça de obrigar os cartórios do Brasil a oficializar o casamento civil de 
pessoas do mesmo sexo. A minha surpresa não é devida à decisão 

material da questão. É uma crítica ao que acho ser uma violação da 

formalidade do direito. O Direito Formal é a nossa garantia de liberdade. 

22.05.2013 

Dep. Arnaldo de Sá PTB SP Contrário 

Não pode, portanto, o Conselho Nacional de Justiça baixar uma resolução 

com força de lei, ao arrepio do que diz a Constituição da República. É 
lamentável, Sr. Presidente! Não bastasse o STF, não bastasse o TSE, 

agora vem também o CNJ, com uma resolução, determinar competência 

legislativa. 

15.05.2013 

Dep. André Moura PSC SE Contrário 

A Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do CNJ, não pode ter 

validade sem ser objeto do devido processo legislativo nesta Casa, como 
prevê a Constituição Federal no seu art. 59 e nos seguintes. 

22.05.2013 

Dep. Aureo PRTB RJ Contrário 

Sou claramente contra qualquer proposta de emenda à Constituição que 

permita ao Congresso rever decisões do Judiciário. Mas o Supremo 
Tribunal Federal muitas vezes acaba por exercer o papel do Congresso. 

Agora vem o CNJ querendo fazer o mesmo? 

22.05.2013 

Dep. Takayama PSC PR Contrário 

E foi contra toda e qualquer lógica e contra todo e qualquer dispositivo 

legal que o dito Conselho de Justiça, de maneira arbitrária, discricionária, 

procura obrigar os cartórios de todo o País a fazerem algo que a lei 
literalmente condena. A que ponto chegamos e aonde vamos ainda chegar 

nesse estado de ilegalidade e desrespeito aos diplomas legais do País? 

22.05.2013 

Dep. Sérgio Brito PSD BA Contrário 

A referida resolução do CNJ está repleta de incoerências. A usurpação de 

prerrogativas constitucionais afronta e desrespeita o Poder Legislativo, 
entre outras. A competência de legislar não cabe a um órgão normativo. 

E nesse viés, essa decisão não contribui em nada para o fortalecimento 

da harmonia entre os Poderes, conforme preceitua o art. 2º da Carta 
Magna 

27.05.2013 

Dep. André 

Zacharow 
PMDB PR Contrário 

O texto atual, aprovado em 1988, é claro ao estabelecer que a união civil 

estável só pode ser reconhecida quando envolve relacionamento entre o 
homem e a mulher. O STF não pode alterar isso, por conta própria, sem 

aprovação do Legislativo ou de uma consulta popular que resulte em 

mudança na Constituição. 

26.11.2013 

Dep. Professor 

Victório Galli 
PSC MT Contrário 

Enquanto o Congresso Nacional não legisla sobre a adoção de crianças e 

adolescentes por casais do mesmo sexo, o Judiciário vai na onda mundial 

do rolo compressor do LGBT, aprovando adoções e multando quem 

opina contra tal prática.  

15.04.2015 

Sen. Marcelo 
Crivella 

PRB RJ Contrário 

O Supremo Tribunal Federal considerou como união estável a união entre 

pessoas do mesmo sexo. E, agora, o Superior Tribunal de Justiça entende, 

pelo número de votos que já foi dado à causa, como casamento (...) 
Partido do Supremo, fruto de uma decisão equivocada, de um ativismo 

de quem não está preparado para legislar nem recebeu mandato da 

Constituição brasileira, mas a si avoca isso. 

24.10.2011 
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Dep. Erika Kokay PT DF Favorável 

Neste País, na construção de um imaginário de nação, temos que saudar 

a decisão do Supremo, porque assegurar os mesmos direitos aos casais 
homoafetivos significa fazer com que a Constituição ande e se transforme 

em verdade nas relações cotidianas; e a Constituição, nos seus princípios 

fundantes de dignidade humana e de absoluta indignação com relação a 
toda e qualquer forma de discriminação, faz valer a decisão do Supremo. 

O Brasil, depois dessa decisão do Supremo, acorda com o cheiro de 

democracia muito mais desenvolvido do que em outros períodos 

13.05.2011 

Dep. Jean Wyllys PSOL RJ Favorável N/A   

Dep. Manuela D' 

Ávila 

PC do 

B 
RS Favorável 

O STF reafirmou que os direitos concedidos aos casais heterossexuais 

são direitos de todos os cidadãos. 
10.05.2011 

Dep. Valmir 
Assunção 

PT BA Favorável 

Venho novamente à tribuna para parabenizar o Supremo Tribunal Federal 

por ter aprovado, por unanimidade, a união civil entre homossexuais. Tal 

decisão traz uma reparação histórica e há anos esperada por uma parcela 
significativa da população brasileira, que tem ainda hoje mais de cem 

direitos civis negados pelo simples fato de vivenciarem uma relação 

efetiva com outra pessoa do mesmo sexo 

09.05.2011 

Dep. Augusto 
Carvalho 

PPS DF Favorável 

A decisão do Supremo Tribunal Federal, a meu juízo, foi memorável. A 
decisão contribuirá muito para a redução do preconceito que há contra os 

homossexuais em nosso País, a exemplo do que ocorre no mundo inteiro. 

Vários países já se manifestam pelos seus Parlamentos ou pelo Judiciário, 
avançando na questão da relação entre pessoas do mesmo sexo 

06.05.2011 

Dep. Janete Rocha 

Pietá 
PT SP Favorável 

Não foi apenas uma vitória dos homossexuais o julgamento do Supremo 
Tribunal Federal, órgão a que quero parabenizar, mas uma afirmação do 

Estado laico, do espírito democrático e do pensamento progressista. 

09.05.2011 

Dep. Ivan Valente PSOL SP Favorável 

O voto de cada Ministro e Ministra do STF apresentou uma leitura 
histórica do direito privado e trouxe argumentos fundamentais para a 

defesa de outros direitos da comunidade LGBT, sempre partindo da 

perspectiva da laicidade do Estado brasileiro, tão esquecida em muitos 
debates travados nesta Câmara dos Deputados. 

10.05.2011 

Dep. Sérgio 
Barradas Carneiro 

PT BA Favorável 

Quero destacar um fato importante: a aprovação unânime, pelo Supremo 

Tribunal Federal, da união civil entre pessoas do mesmo sexo (…)  quero 
ressaltar que essa é uma bandeira defendida por mim em diversos 

projetos, como, 

por exemplo, o Estatuto das Famílias, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Direito de Família 

- IBDFAM. 

10.05.2011 

Dep. Chico Alencar PSOL RJ Favorável 

ele louva em seu depoimento a decisão unânime do Supremo Tribunal 
Federal. O Brasil avança e a discriminação, o preconceito, as atitudes 

odiosas, a mentira - inclusive aquela que um Deputado com assento nesta 

Casa propala com dinheiro público - devem ser combatidos tenazmente, 
em nome de um país mais justo, democrático e próspero, que respeite a 

diversidade - a diversidade natural, a ambiental e a humana 

11.05.2011 

Dep. Marina 
Santanna 

PT GO Favorável 

Portanto, chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para a gravidade deste 

fato, uma vez que, independentemente da nossa vontade, é o STF que 

tem esse direito. 

21.06.2011 
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Sen. Vanessa 
Grazziotin 

PC do 
B 

AM Favorável 

Eu vejo isso, Sr. Presidente, como um avanço. E quero aqui destacar o 
fato de o Supremo ter grande parte dos seus Ministros, das suas Ministras, 

deixado muito claro que essa é uma brecha deixada pelo Poder 

Legislativo brasileiro, deixada por nós, os Parlamentares brasileiros, 
Senadoras e Senadores, Deputados e Deputadas, que estivemos inúmeras 

vezes à frente desses projetos, mas nunca conseguimos votá-los. Óbvio, 

a diferença do Parlamento para o Poder Judiciário é a de que nós somos 
eleitos com o voto popular, com o voto do povo. E, infelizmente, essa 

questão tem sido tratada do ponto de vista da religiosidade e tem sido 

utilizada de forma desonesta, de forma desleal, nos processos de 
campanha eleitoral. 

06.05.2011 

Sen. Marta Suplicy PMDB SP Favorável 

E o Supremo mudou isso de uma forma muito positiva. Há um vácuo na 

legislação. O Ministro do Supremo na época Cezar Peluso colocou com 

clareza o vazio legislativo que tem que ser preenchido – nós temos que 
fazer a lei. É isto que nós estamos tentando fazer: adequar o Código Civil 

à lei que já existe. Parece muito difícil aqui de se entender uma coisa 

desse tipo. 

06.12.2017 

Fonte: elaboração própria. 


