
OLÍVIA ALVES BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS TENSÕES ENTRE MORAL RELIGIOSA E O DIREITO DA PESSOA NA 

CONFORMAÇÃO DAS ENTIDADES FAMILIARES 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientadora: Professora Associada Drª. Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO - SP 

2017  



OLÍVIA ALVES BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS TENSÕES ENTRE MORAL RELIGIOSA E O 

DIREITO DA PESSOA NA CONFORMAÇÃO DAS 

ENTIDADES FAMILIARES 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de 

Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, como exigência parcial para 

obtenção do título de Mestre em Direito, na área de 

concentração Direitos Humanos, sob orientação da Professora 

Associada Drª. Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2017 



Catalogação da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

Barbosa, Olívia Alves
   As tensões entre moral religiosa e o direito da
pessoa na conformação das entidades familiares /
Olívia Alves Barbosa ; orientadora Elza Antonia
Pereira Cunha  Boiteux -- São Paulo, 2017.
   169 f. 

   Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Direitos Humanos) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, 2017.

   1. Direitos Humanos. 2. Sexualidade. 3. Religião.
4. Família . 5. Democracia. I. Boiteux, Elza Antonia
Pereira Cunha , orient. II. Título.



AGRADECIMENTOS  

 

À minha mãe, Denise Alves, por todo conforto e incentivo que me deu ao longo da vida, 

por seus sacrifícios pessoais, por seu carinho, apoio e ajuda na realização de todos os meus 

planos e, principalmente, por seu amor incondicional. Ao meu pai, Ivan Barbosa, pela 

paciência que tem com minhas ausências e por ser um modelo de honestidade e ética pelo 

qual sempre me guiei. Ao meu irmão, Carlos Alves, por seu carinho, delicadeza e por estar 

sempre presente em meu coração, mesmo que à distância. Ao meu avô, Paulo Alves, por 

ter me ensinado o prazer em aprender. 

À minha sogra, Regina Reverendo Vidal, agradeço por ter nos recebido carinhosamente em 

sua casa no último ano de mestrado e pelos momentos de descontração que tivemos em sua 

cozinha.  

Aos amigos, Sandra Della Mônica e Iberê Machado, com os quais pude contar quando 

precisei encontrar um espaço que fosse meu em São Paulo. Aos meus amigos queridos, 

Alex Trevisan, Flávia Schmidt e Maristela Schmidt, agradeço por terem me acolhido em 

suas casas no primeiro ano de mestrado e pela amizade leal e sincera. Às minhas amigas 

franciscanas, Vivian Rey e Juliana Matsumoto, pelas risadas, pelas brincadeiras e pela 

alegria que tenho ao estar com elas. À Eliane Pedretti por sempre me acudir nos momentos 

de tensão, sem nunca recusar ajuda. À Zilma Araújo, pelos cafés da tarde e pelo bom 

humor. Ao Polvilho, pela lealdade e companhia. 

Aos funcionários da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialmente 

aos funcionários da biblioteca e da secretaria de pós-graduação, pela paciência com que 

sempre me atenderam. 

Ao professor Marcelo Natividade, por me apresentar uma literatura antropológica 

apaixonante, por me levar a campo e por me incluir em seu grupo de pesquisa no 

CEBRAP. Aos professores Gustavo Ferraz de Campos Monaco e Camila de Jesus Mello 

Gonçalves pelas valiosas contribuições na banca de qualificação. À professora Elza 

Boiteux, por sua orientação, pela paciência com minhas idas e vindas a São Paulo, pela 

confiança que depositou em mim e pela leitura rigorosa e generosa que fez desta 

dissertação. 

À Renata Nagamine, pelo mundo que construímos juntas, por dividir a vida comigo, os 

planos e os sonhos. Por ter escutado tantas e tantas vezes minhas dúvidas e indagações em 

relação a esta dissertação, por me incentivar, por me ensinar a confiar no trabalho duro, 

pelas numerosas leituras que fez desta pesquisa. E, principalmente, por me encher todos os 

dias de amor e coragem.  

A todas essas pessoas, meu agradecimento sincero. 

 



RESUMO 

 

 

BARBOSA, Olívia. As tensões entre moral religiosa e o direito da pessoa na conformação 

das entidades familiares. 169 folhas. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O escopo desta pesquisa é analisar as tensões entre a moral religiosa e os direitos de gays e 

lésbicas na controvérsia pública em torno do conceito jurídico de “entidade familiar”. 

Inicialmente, nos concentraremos na decisão do STF (ADPF 132 e ADI 4.277) que regulou 

a união estável entre pessoas do mesmo sexo, proferida em maio de 2011. Em seguida, 

abordaremos a discussão do projeto de lei 6.583/2013 que restringe o conceito de 'entidade 

familiar' ao núcleo formado pela união de um homem e uma mulher ou por comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Seus defensores argumentam que a 

definição segue o Código Civil e a Constituição Federal, que, restringiram-se a regular a 

relação entre um homem e uma mulher. Seus detratores argumentam que por força dos 

princípios da igualdade e da não discriminação, a liberdade de orientação sexual é 

protegida pela Constituição. A atuação de políticos cristãos conservadores em torno do 

estatuto é decisiva para a recuperação do controle dos debates sobre sexualidade e assinala 

uma forma específica de atuação política do religioso, que configuraria um 'secularismo 

estratégico'. Pretendemos trabalhar, com uma revisão bibliográfica da doutrina de direito 

de família, com jurisprudência sobre direitos de LGBTs e com a análise de projetos de lei, 

pareceres dos Deputados e Senadores, notícias de jornal, discursos e audiências públicas. A 

partir das adaptações estratégicas do religioso no debate em torno do conceito de família 

proposto pelo PL 6.583/2013, pretendemos analisar a relação entre religião e democracia.  

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Sexualidade; Religião; Família; Democracia. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

BARBOSA, Olívia. The tensions between the religious morality and the right of the person 

in the formation of family entities. 169 pages. Masters. School of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

The scope of this research is to analyze the tensions between religious morality and the 

rights of gays and lesbians in the public controversy around the legal concept of "family". 

Initially, we focus on the decision of the Brazilian’s Supreme Court (ADPF 132 and ADI 

4,277) regulating same-sex marriage. Then, we analyse the public debate about the Bill 

6583/2013 that restricts the concept of 'family' to the the union between a man and a 

woman or to the unity formed by one of the parents and their descendants. Proponents 

argue that the Bill's definition of family follows the Civil Code and the Federal 

Constitution, which regulate stable relationships between a man and a woman. Its 

opponents argue that under the principles of equality and non-discrimination self-

determination in sexual matters is protected by the Federal Constitution. The role of the 

conservative Christian politicians in assuring the Bill makes headway in the Brazilian 

National Congress has been decisive. Our primary sources are judicial decisions of the 

Brazilian Judiciary on LGBT rights, speeches and stances of the Brazialian congressmen, 

newspaper articles, and public hearings. In order to analyse this material focusing on the 

role of conservative Christian politicians in such public debate and in the Federal 

Legislative, we intend to work with a literature on family law, constitutional law, and 

political theory on the relationship between religion and democracy. 

 

Keywords: Human rights; Sexuality; Religion; Family; Democracy 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Como acontece em outros ordenamentos, os contornos da concepção de família no 

direito brasileiro têm implicações jurídicas amplas. Deles decorre a atribuição ou a 

negação de uma série de direitos, entre os quais o direito a alimentos, direitos sucessórios, 

direitos previdenciários, direitos no campo contratual, trabalhista e tributário. Em termos 

de políticas públicas, a “entidade familiar” é central para programas sociais como o “Bolsa 

Família” e o “Minha Casa Minha Vida”.  

Pela importância da família como fundamento de direitos
1
, pretendemos analisar, 

nesta pesquisa, a discussão sobre o conceito jurídico de “entidade familiar”. Desde ao 

menos 2013, sua definição e efeitos jurídicos têm suscitado intensas disputas no Congresso 

Nacional como aquele em torno do Projeto de Lei 6.583, de 2013, conhecido como 

"Estatuto da Família". Apresentado pelo deputado federal Anderson Ferreira, eleito pelo 

Partido da República (PR-PE) em 2010, o Estatuto da Família define “entidade familiar” 

como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de 

casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes (art.2º). 

Como dissemos, essa definição tem gerado disputas acaloradas no Congresso 

Nacional e na sociedade brasileira, no bojo das quais se apresentam posicionamentos 

públicos diversos e não raro frontalmente discordantes. Podemos considerar que, com o 

"Estatuto da Família", instaura-se uma “controvérsia” em sentido próprio, que por ora 

podemos conceituar como discursos diferentes e potencialmente discordantes, enunciados 

na esfera pública e relacionados com um mesmo problema social
2
.  

A controvérsia em questão foi tema de uma enquete do Portal da Câmara
3
, criada 

em fevereiro de 2014 e encerrada em agosto do mesmo ano. Nela se perguntava: você 

concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem 

                                                                 
1
 Empregaremos o termo "fundamento de direito" no sentido de fonte material ou daquilo que é exterior ao 

direito e de que, ao mesmo tempo, emanam direitos. 
2
 MONTERO, Paula. Controvérsias religiosas e esfera pública: repensando as religiões como discurso. 

Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v.32, n. 1, pp. 167-183, 2012, p.178. 
3
 BRASIL. Portal da Câmara. Conceito de entidade familiar no Estatuto da Família. Brasília. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/enquetes/listaEnquete>. Acesso em: 30 de junho de 2015. 

http://www2.camara.leg.br/enquetes/listaEnquete
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e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família? A enquete bateu o recorde 

de votação do site da Câmara, com 10,2 milhões de votos. Ela movimentou, de um lado, 

grupos em defesa dos direitos da comunidade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT) e, de outro, lideranças evangélicas, cada um pedindo votos 

para o seu lado. Ao ser encerrada, a enquete registrou 5,3 milhões de votos contrários à 

proposta, ou 51,6% do total, enquanto os votos a favor da proposta somaram 4,9 milhões, 

ou 48,09% do total
4
. 

Para o autor da proposta, o deputado federal Anderson Ferreira, e os defensores 

dela, entre os quais inúmeras instituições religiosas, a definição de família como entidade 

formada por um homem e uma mulher consiste em um instrumento de defesa da família 

tradicional brasileira, que em seu entender se confunde com a família natural. Para outros 

políticos e instituições, como parlamentares do PT e do PSOL, o Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM), o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBT) brasileiro e organizações de direitos humanos, a definição de família 

que se pretende consagrar com o Estatuto da Família é demasiado restrita. Para esses atores 

políticos, ela não reconhece formações familiares que, segundo o Censo 2010, compõem 

mais da metade dos lares brasileiros
5
. Entre essas formações marginais ao modelo proposto 

pelo Estatuto se destacam (i) as famílias compostas por irmãos, tios e sobrinhos, avós e 

netos, (ii) as chamadas famílias-mosaico, i.e., famílias recompostas, formadas por um pai, 

uma mãe, seu(s) filho(s) de outro(s) casamento(s) e filho(s) em comum, e (iii) as famílias 

formadas por pessoas do mesmo sexo, travestis e transexuais.  

Olhando para as circunstâncias em que o Projeto de Lei 6.583/2013 foi proposto, 

podemos perceber que ele se coloca como uma resposta à decisão do STF regulando a 

união estável entre pessoas do mesmo sexo – ou „união homoafetiva‟ – proferida em maio 

                                                                 
4
 A vitória do "não", porém, está sendo contestada. Um relatório do Centro de Informação da Câmara 

detectou que pelo menos 1,6 milhão de votos contrários à proposta foram registrados por apenas um único IP, 

ou seja, um computador ou uma rede de computadores conectados a um roteador. Se fossem descontados os 

1,6 milhão de votos suspeitos, o resultado da enquete seria alterado e o "sim" ganharia, com 4,9 milhões de 

votos contra 3,7 milhões dos contrários à proposta. Ao que parece, não foram levantados, contudo, votos 

suspeitos a favor do “sim”. (PRAZERES, Leandro. Câmara prevê fraude e feche enquete do Estatuto da 

Família com 10 milhões de votos. UOL, Brasília, 28 ago. 2015. Disponível em 

<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/08/28/camara-detecta-fraudes-e-muda-sistema-

de-enquetes.htm>. Acesso em 15 de outubro de 2016). 
5
 BRASIL. Censo demográfico 2010. Famílias e domicílios: resultados da amostra. Rio de Janeiro: I GE. 

 ispon vel em: <http:   i lioteca.i ge.gov. r index.php  i lioteca-catalogo?view=detalhes&id=797>. 

Acesso em 04 de maio de 2015. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/08/28/camara-detecta-fraudes-e-muda-sistema-de-enquetes.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/08/28/camara-detecta-fraudes-e-muda-sistema-de-enquetes.htm
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de 2011 (ADPF 132 e ADI 4.277)
6-7

 e à Resolução nº. 175, de maio de 2013, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), proibindo que os cartórios se recusem a celebrar o casamento 

ou a converter a união estável de gays, lésbicas, travestis e transexuais em casamento. 

Tendo em conta o processo político de afirmação dos direitos dessas pessoas de orientação 

sexual não heterossexual, o projeto aparece, assim, como uma ação intencionalmente 

destinada a negar-lhes os direitos de conjugalidade decorrentes da decisão do STF. 

No debate em torno do Projeto de Lei nº. 6.583/2013 contrapõem-se diferentes 

visões do direito e prioridades em termos de bens jurídicos. De um lado, argumenta-se que 

a definição de "entidade familiar" segue a letra do Código Civil (art. 1.514
8
 e 1723

9
) e da 

Constituição Federal (art. 226
10

), que teriam se restringido a regular apenas a relação entre 

um homem e uma mulher. Os que se colocam desse lado da controvérsia ressaltam que a 

família é protegida por ser, na letra da Constituição, a base da sociedade brasileira. Do 

outro lado da controvérsia, argumenta-se que a liberdade de se orientar sexualmente está 

compreendida na autodeterminação individual, igualmente protegida pela Constituição e 

inscrita no rol dos direitos fundamentais (art. 5, inciso X
11

). Os que sustentam essa posição 

parecem elaborar sobre a ideia de autonomia de Immanuel Kant, para o qual o traço 

fundamental de humanidade do ser humano seria a capacidade de ditar regras para si 

mesmo. Em uma leitura corrente dos escritos de Kant, decorreriam da autonomia tanto a 

participação nos atos do governo quanto a possibilidade de autodeterminação pessoal
12

. 

Em termos mais prosaicos, isso significaria que cada um define a sua própria humanidade 

determinando o bom e o bem para si. Os entusiastas da regulação judicial das relações de 

                                                                 
6

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade Distrito Federal. Órgão 

Julgador: Plenário, Relator: Carlos Ayres Britto, Brasília, 05 de maio de 2011. 
7
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Rio de 

Janeiro. Órgão Julgador: Plenário, Relator: Carlos Ayres Britto, Brasília, 05 de maio de 2011. 
8
 Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a 

sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.  
9
 Art. 1723. 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. 
10

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

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

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

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. (Regulamento) 
11

 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: (...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (...). 
12

 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução de Leopoldo 

Holzbach, São Paulo: Martin Claret, 2008. 
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conjugalidade entre pessoas do mesmo sexo lançam mão, enfim, do argumento de matriz 

kelseniana segundo o qual a Constituição não interdita o reconhecimento da união 

homoafetiva e, por força dos princípios da igualdade e da não discriminação (art. 5, caput), 

determinaria que relações públicas e duradouras entre pessoas do mesmo sexo recebam 

tratamento igual ao dispensado à união entre um homem e uma mulher. Nessa linha, não 

caberia ao Estado estabelecer uma diferença de tratamento entre projetos de vida 

individuais
13

. 

Em uma análise mais fina, é importante considerar que o polêmico Projeto de Lei 

do deputado Anderson Ferreira e os debates a seu respeito se inserem em uma disputa em 

torno da definição de família que tem sido travada em um espaço mais amplo, 

compreendendo tanto o plano interno de outros Estados quanto o plano propriamente 

internacional, i.e., em instituições internacionais, com destaque para a ONU e cortes 

regionais de direitos humanos. É interessante ponderar que não há, na esfera internacional, 

um tratado específico sobre direitos de gays, lésbicas, travestis e transexuais, nem há 

menção ao coletivo ou à minoria LGBT em diplomas legais internacionais. Sem nos 

alongarmos no assunto, essa ausência nominal no direito internacional assinala as 

resistências ao tema e o desacordo entre os Estados a seu respeito, mas não tem impedido 

que os direitos humanos sejam usados pelos diversos movimentos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) nacionais para formular demandas dos 

indivíduos ao Estado. Além disso, como dissemos, cortes regionais de direitos humanos se 

manifestam sobre os direitos de gays e lésbicas, enunciando decisões que abarcam desde o 

uso do direito penal para regular as práticas homoeróticas consensuais entre adultos até a 

homoconjugalidade e a homoparentalidade
14-15

. Apenas a título de ilustração, a Corte 

Europeia, em decisão ao caso Schalk e Kopf v. Áustria, de 2010, declarou que não caberia 

mais aos Estados europeus determinar se relações entre pessoas do mesmo sexo constituem 

ou não entidade familiar: preenchidos os requisitos impostos às relações heterossexuais, 

não há, em seu entender, diferença entre os dois tipos de arranjo familiar. Por sua vez, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu, em 2012, o caso Atala Riffo e filhas c. 

                                                                 
13

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno - Discussão sobre união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Disponível em: <http://youtu.be/jVKiznsoNtQ>. Acesso em: 05 de maio de 2015. 
14

 O termo homoparentalidade foi utilizado pela primeira vez na França, em 1996, pela Associação dos Pais e 

Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL).  
15

 NAGAMINE, Renata Reverendo Vidal; NATIVIDADE, Marcelo. Entre hospitalidade e hostilidade: 

políticas sexuais em perspectiva internacional. In: NATIVIDADE, Marcelo (org.). Nas margens da política: 

Estado, religião e direitos sexuais. Rio de Janeiro: Garamond, 2016, pp. 187-242. 

http://youtu.be/jVKiznsoNtQ
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Chile, o primeiro sobre direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBT) a ser apreciado pelo sistema interamericano. Em sua decisão, a Corte 

Interamericana entendeu que a orientação sexual de Karen Atala Riffo, mãe de três filhas, 

teria sido determinante para a perda de guarda em favor do pai e que isso violava o direito 

da mãe e das filhas de não serem discriminadas. 

Esses movimentos no plano internacional são importantes para a discussão do tema 

no Brasil. O Poder Executivo federal brasileiro torna-se mais atuante em matéria de 

direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais a partir dos anos 2000. Nesse 

período são adotadas ações pontuais, políticas públicas e esses direitos são inseridos no 

Plano Nacional de Direitos Humanos, dando cumprimento aos compromissos que o Brasil 

assumiu na Conferência da ONU sobre Direitos Humanos de Viena, em 1993. O impacto 

dos direitos humanos na agenda LGBT também ficou claro no caso da regulação da união 

estável pelo STF. Na sessão, eles têm destaque na locução do então advogado do 

governador do Estado do Rio de Janeiro e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luís Roberto Barroso, e de representantes de alguns amici curiae
16

. Após a aprovação do 

PL 6.583/2013, o Estatuto da Família, pela Câmara dos Deputados, o sistema ONU no 

Brasil divulgou uma nota em que avalia positivamente as decisões do Estado Brasileiro, 

que incorporam em seu ordenamento jurídico a garantia de direitos dos integrantes de 

diversos arranjos familiares. A nota enaltece as decisões do Supremo Tribunal Federal, que 

reconheceu a união contínua, pública e duradoura entre duas pessoas do mesmo sexo e a 

Resolução nº 175, do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe aos cartorários de se 

recusarem a celebrar o casamento civil ou a converter em casamento a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo. Segundo a entidade, decisões como estas se alinham à 

jurisprudência de órgãos de tratados das Nações Unidas, que têm reiterado serem a 

orientação sexual e a identidade de gênero motivos de discriminação proibidos pelo Direito 

Internacional. A nota coloca a preocupação do Sistema ONU com o fato de o PL 

6583/2013 apresentar uma definição jurídica de família mais restritiva do que a que 

atualmente vigora no país e entende que, se aprovada, a referida legislação contrariará o 

princípio da irreversibilidade dos direitos humanos. 

                                                                 
16

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno - Discussão sobre união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Disponível em: <http://youtu.be/jVKiznsoNtQ>. Acesso em: 05 de maio de 2015. 

http://youtu.be/jVKiznsoNtQ
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Para o antropólogo Português, Miguel Vale de Almeida, os direitos humanos são 

uma força desestabilizadora do Estado, porquanto, tomados como elementos de um 

suposto contrato social global, sua agenda é progressivamente mais inclusiva e eles são 

acordados, enunciados depois de negociações entre Estados muito diferentes, “com 

culturas de religiosidade e de laicidade diferentes”. Os direitos humanos ampliariam a 

cidadania para além de simplesmente definir “quem” é cidadão, i.e., para além de incluir 

grupos de pessoas na cidadania: eles a ampliariam definindo, além disso, o que se pode 

pedir do poder pú lico, ou seja, alargando o “como” de um poder que também é 

empregado para controlar a sexualidade. Também por essa razão Almeida entende que, 

para poder conce er o “cidadão homossexual”, é preciso contar com uma concepção de 

pessoa homossexual, o que significa que é preciso concebê-lo como “recipiente de 

direitos”. Justamente essa concepção de pessoa homossexual, “recipiente de direitos”, seria 

oferecida pelos direitos humanos
17

. 

Segundo o sociólogo Luiz Mello
18

, o movimento LGBT brasileiro tem tido atuação 

importante na formulação e no endereçamento de demandas ao Executivo desde os anos 

1970. De meados da década de 1990 em diante, ele teria incorporado o que Mello chama 

de “ideário familista”, ao defender o reconhecimento da igualdade entre casais homo e 

heterossexuais. E desde os anos 1990 as ações do movimento e os projetos de lei que dão 

prioridade à liberdade de orientação sexual têm suscitado sistemáticas respostas religiosas. 

O primeiro projeto de lei combatido de modo mais consistente por atores religiosos foi o 

PL 1.151/95, apresentado pela deputada federal, na época, Marta Suplicy propondo uma 

regulação da união civil entre pessoas do mesmo sexo
19

. De acordo com Mello, a demanda 

inicial do movimento pela regulação do casamento entre pessoas do mesmo sexo 

transformou-se em uma demanda por amparo legal às relações homoafetivas estáveis. 

Inúmeros fatores concorreram para essa transformação, com destaque para a influência do 

debate em outros países. Mello lembra, nesse sentido, que o movimento LGBT brasileiro 

abandona estrategicamente aquela demanda inicial, ou seja, o reconhecimento “da mesma 

                                                                 
17

 ALMEIDA, Miguel Vale de. A chave do armário: homossexualidade, casamento, família. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2010, p. 30-45. 
18

 MELLO, Luiz. Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2005, p. 142. 
19

 Após a o julgamento da ADPF 132 e ADI 4.277, a Senadora Marta Suplicy elaborou o PL 612/2011. Se o 

projeto for aprovado, o artigo 1.723 do Código Civil passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1.723. É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na convivência pública, 

cont nua e duradoura e esta elecida com o o jetivo de constituição de fam lia”. 



7 
 

coisa com o mesmo nome” em função de dois obstáculos
20

: a restrição constitucional do 

artigo 226, §3º, que define a união estável como uma entidade familiar formada por um 

homem e uma mulher, e pressões de ordem religiosa. A conjuntura para debater o tema 

seria claramente alterada pela decisão do STF reconhecendo as uniões homoafetivas. Nela, 

a maior parte dos ministros entendeu que um conjunto de princípios constitucionais impõe 

a inclusão das uniões homoafetivas no rol de entidades familiares tuteladas pelo art. 226 da 

Constituição.  

Nesta dissertação, perscrutaremos como essa alteração, i.e., uma mudança de 

entendimento do significado do artigo 226, §3º, pôde acontecer cerca de 15 anos depois da 

propositura do polêmico projeto de Marta Suplicy. Discutiremos, por um lado, que, na 

decisão da ADI 4.277, a restrição constitucional indicada por Mello teria sido contornada 

pelo entendimento sustentado pelos ministros de que a Constituição não reconhece, mas 

também não proíbe as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Esse entendimento teria aberto 

espaço para que eles invocassem direitos fundamentais e a sua prevalência. Por outro, 

abordaremos que, em linha com a conjuntura dos anos 1990 e princípios de 2000 descrita 

por Mello, as pressões de ordem religiosa marcaram presença na sessão, bem como antes e 

depois dela. Uma ilustração dessa disputa foram as reiteradas afirmações na decisão de que 

convicções morais e religiosas, ainda que hegemônicas, não têm papel juridicamente 

relevante. Com isso, sugeriam que elas podiam ser bastante para paralisar o Legislativo, 

mas não teriam lugar no Judiciário.  

No Legislativo, as tensões de fato se acirraram com a decisão da ADI 4.277, e dão 

mostra desse acirramento os inúmeros projetos e propostas atualmente em discussão, tanto 

em prol dos direitos de pessoas LGBT quanto contra eles. Os projetos favoráveis à causa 

LGBT apoiam-se na decisão do STF para defender a consagração dos direitos de gays, 

lésbicas, travestis e transexuais também pela via legislativa, partindo do suposto de que 

essa via lhes emprestaria maior legitimidade. Do outro lado, grupos conservadores 

apresentaram e apoiam o Estatuto da Família, com a intenção de neutralizar a decisão do 

STF ou, ao menos, restringir seu alcance. Nessa linha, tais grupos clamam não só pela 

restrição dos contornos que definem a família para fins de direito no Brasil, mas também 

pela interdição da adoção e da reprodução assistida de casais homossexuais. Sabemos que 

                                                                 
20

 MELLO, Luiz. Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2005, p. 168-9. 
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esses dois grandes grupos não são monolíticos, mas, olhando com algum distanciamento 

para a disputa que eles travam, podemos pensar que para eles se trata, no fundo, de obter o 

direito de prescrever a moral pública
21

.  

Embora essa disputa muitas vezes se concentre em torno do chamado Estatuto da 

Família, ou no PL 6.583/2013, ela ainda envolve outros Projetos de Lei que tramitam no 

Congresso Nacional. Merece destaque o PLS 470/2013 em curso no Senado Federal, de 

autoria da Senadora Lídice da Mata (PT/BA), que propõe reconhecer a união estável e o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, sem distinguir entre as 

múltiplas formas de família. Em sentido contrário ao projeto de lei em tramite no Senado, 

o Estatuto da Família, apoia-se em uma visão de mundo que podemos chamar de 

conservadora, uma vez que ele tem a pretensão de negar que direitos possam emanar de 

relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas, ainda assim, seu discurso não é de absoluta 

negação de direitos. Seus defensores em geral reconhecem que pessoas LGBT são titulares 

de direitos humanos, ou “direitos e li erdade individuais”, em ora não de direitos 

relacionados com sua orientação sexual ou identidade de gênero. É interessante 

observarmos que esses grupos conservadores, religiosos ou não, usam a titularidade de 

direitos de pessoas não heterossexuais como pessoa humana para negar-lhes direitos 

relacionados com a sua não heterossexualidade
22

.  

De acordo com Joana Zylbersztajn, a laicidade no Brasil é um princípio constituído 

por diversos elementos constitucionais, nos termos do art. 5º, § 2º da Constituição Federal. 

Segundo ela, esses elementos incluiriam a determinação da democracia (artigo 1º, CF), as 

diretrizes de garantia de direitos fundamentais, especialmente a igualdade e a liberdade 

(incluída a liberdade religiosa) e a determinação da separação entre Estado e Igreja, 

prevista no artigo 19, I, da Constituição Federal
23

. Essas previsões constitucionais, 

contudo, não tem impedido que políticos cristãos conservadores sejam eleitos 

democraticamente e que, uma vez dentro da casa legislativa, tentem impor valores 

religiosos ao conjunto da sociedade.  

                                                                 
21

 GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 

2001, p. 153. 
22

 ALMEIDA, Miguel Vale de. A chave do armário: homossexualidade, casamento, família. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2010, p.42. 
23

 ZYLBERSZTAJN, Joana. O princípio da laicidade na Constituição Federal de 1988. Tese de Doutorado 

apresentada no Departamento de Direito do Estado. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2012, p. 5. 
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O movimento LGBT e os defensores de direitos para gays e lésbicas costumam 

acusar seus opositores de violar a laicidade do Estado em razão da identidade cristã desses 

agentes. Todavia, uma análise mais fina do debate mostra que existem alguns atores apesar 

de declararam-se cristãos, como os deputados Bacelar e Maria do Rosário, são favoráveis 

ao reconhecimento das relações entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares. 

Além disso, indivíduos que professam a fé cristã, como o Padre Fábio de Mello, 

manifestam publicamente o entendimento de que a regulação civil das uniões homoafetivas 

é uma questão que não compete aos religiosos. Finalmente, dentro do campo cristão 

destacam-se as Igrejas Inclusivas que estão abertas à diversidade sexual de gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais e, diferentemente de outras vertentes religiosas, sua 

teologia não considera como pecado as relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo. Essa pluralidade do campo religioso indica que o problema no debate público no 

parlamento não está na identidade religiosa ou cristã daqueles que rejeitam direitos 

familiais de gays e lésbicas, mas nos termos em que o debate se coloca. Como 

procuraremos mostrar nesta dissertação, alguns atores religiosos se utilizam de uma 

linguagem secular para defenderem a imposição de valores cristãos para toda a sociedade. 

Como poderemos perceber adiante no primeiro capítulo, a articulação específica 

entre direitos humanos e direitos de gays e lésbicas fica clara na intervenção dos 

representantes da CNBB e da Fundação Eduardo Banks, na sessão do STF sobre as uniões 

entre pessoas do mesmo sexo. Anos antes da decisão, Mello também já tinha assinalado a 

oposição da Igreja Católica a projetos de lei sobre homofobia e união civil entre pessoas do 

mesmo sexo, ponderando que a preocupação da Igreja é negar a possibilidade de a 

orientação sexual ser fonte de direitos. Essa seria, de resto, uma preocupação comum à 

Igreja Católica e a diversas denominações evangélicas, mesmo considerando a inexistência 

de homogeneidade no campo religioso no geral e no evangélico, em particular. Para a 

Igreja Católica, a prática da homossexualidade é uma desordem, um pecado; para 

evangélicos, ela teria múltiplas causas, entre as quais a família disfuncional, 

potencialmente com inversão dos papéis de gênero; o estupro, em especial a pedofilia; a 

possessão demoníaca
24

.  

                                                                 
24

 NATIVIDADE, Marcelo. Homossexualidade, gênero e cura em perspectivas pastorais evangélicas. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 21, p. 115-132, 2006, p.119. 
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Outra colaboração interessante de Mello que recuperaremos na dissertação é sua 

observação dos pontos de tensão entre uma visão laica e outra religiosa a propósito da 

conjugalidade de gays e lésbicas são os mesmos que marcaram presença na discussão de 

propostas legislativas que, em outros tempos, implicaram a ampliação de direitos na esfera 

da família, como a regulação do divórcio e das relações concubinárias. Tensões e 

enfrentamentos entre sujeitos que possuem diferentes concepções de família emergem, 

assim, como a consubstanciar os embates entre visões de mundo que podemos denominar 

de inclusivas e de excludentes. Se as visões de mundo inclusivas entendem que a cidadania 

e os direitos humanos devem ser assegurados ao mais amplo e variado conjunto de 

indivíduos possível, as excludentes limitam a liberdade e ancoram-se na compreensão de 

que apenas os indivíduos que se enquadram nos limites dos valores e práticas sociais 

dominantes devem ser reconhecidos como cidadãos.  

Comumente a tensão entre pessoas, grupos e instituições que enquadram os direitos 

de pessoas não heterossexuais como direitos humanos e aqueles que pretendem impor a 

moralidade da maioria ao conjunto da população é abordada de duas formas. Uma tem o 

religioso como um obstáculo intransponível para definições mais diversas e plurais da 

sexualidade
25

. Nessa abordagem, as religiões são comumente apresentadas como 

fundamentalistas, portadoras de um dogmatismo que impede a liberdade e a diversidade 

sexual. Diante da impossibilidade de diálogo, a viabilidade dos direitos sexuais e 

reprodutivos residiria no aprofundamento da laicidade. A segunda abordagem entende que 

as religiões são construções culturais que respondem a determinados contextos políticos. O 

religioso é, nessa hipótese, parte legítima do processo democrático
26

. A partir dos embates 

acerca do Estatuto da Família na Câmara dos Deputados mostraremos que embora os 

parlamentares defensores do Estatuto da Família façam referência a sua base eleitoral 

ligada a populações católicas ou evangélicas e admitam que os valores religiosos os 

influenciam em sua tomada de decisão, durante as discussões na Comissão Especial, eles 

evitam lançar mão de argumentos religiosos.  Em termos jurídicos, o uso estratégico do 

secularismo resulta na preferência por determinados padrões ou cânones de interpretação 

                                                                 
25

 VAGGIONE, Juan Marco. Sexualidad, religión y política en América Latina. In: CORRÊA, Sonia; 

PARKER, Richard (orgs.). Sexualidade e política na América Latina: histórias, interseções e paradoxos. Rio 

de Janeiro: ABIA, 2011, p. 291. 
26

 VAGGIONE, Juan Marco. Sexualidad, religión y política en América Latina. In: CORRÊA, Sonia; 

PARKER, Richard (orgs.), Sexualidade e política na América Latina: histórias, interseções e paradoxos. Rio 

de Janeiro: ABIA, 2011, p. 298. 
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do direito. Esse uso, sobretudo em questões tocantes a direitos humanos ou direitos 

fundamentais, é teoricamente problemático para Democracias Constitucionais. 

A influência das religiões na elaboração de leis civis não é nova no Brasil. Segundo 

Montero, é preciso reconhecer que, ao menos em três tempos, a Igreja Católica atuou na 

formulação de uma ideia de direitos e foi importante na construção da sociedade civil 

brasileira: do início da república até os anos 1970 lutou contra as forças positivas e 

anticlericais pela definição dos atos civis e da liberdade religiosa; nas décadas de 1970 e 

1980 colaborou na construção da ideia de direitos sociais; nas décadas seguintes alinhou-

se às lutas pelos direitos étnicos
27

. Nesse sentido, as forças católicas teriam sido um ator 

importante no desenho do direito à liberdade religiosa, garantida pela constituição de 1891, 

que concedeu à Igreja autonomia e força política para defender a legitimidade da 

manutenção de suas propriedades e garantir sua influência social. Desse modo, para 

Montero, as categorias religiosas de longa duração como direito natural, comunidade, 

participação, justiça se combinaram a outras tradições políticas de modo a constituir 

nossa visão de sociedade democrática
28

. Sua atuação histórica garante a Igreja Católica 

primazia na capacidade de influir e pautar a agenda política e, especialmente, na passagem 

dos valores para as normas, pois que suas categorias teológicas circulam no imaginário 

político
29

. Montero considera que a Constituição de 1988 estimulou a criação de novos 

arranjos políticos no intuito de ampliar a representação nos processos decisórios. Por essa 

razão, no Brasil, o secularismo não implicou necessariamente na separação entre as 

instituições religiosas e as governamentais. Ao contrário, as demandas religiosas se 

apresentam nos fóruns decisórios e os agentes religiosos são chamados a colaborar na 

execução de políticas públicas. Os evangélicos pentecostais seriam o único grupo religioso 

capaz de concorrer com católicos na atuação pública, todavia, são pouco reconhecidos 

pelas camadas cultas da sociedade, que por vezes, enquadram sua participação pública a 

partir da chave da intolerância religiosa. Assim, Montero esclarece que: 

É possível afirmar que alguns segmentos profissionais do campo protestante (ao 

lado dos católicos) ampliaram sua participação no debate público ajustando sua 

visão ética a uma linguagem mais secularizada e, assim, passaram a ter um novo 

                                                                 
27

 MONTERO, Paula. Controvérsias religiosas e esfera pública: repensando as religiões como discurso. 

Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v.32, n. 1, pp. 167-183, 2012, p.170. 
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e significativo papel na formação da cidadania brasileira, na condução da 

atividade parlamentar e na produção de novas leis
30

. 

Na dissertação pretendemos mostrar como a moralidade religiosa influencia o 

debate acerca da afirmação de direitos conjugais de casais gays e lésbicos. No Capítulo 1, 

apresentamos a discussão sobre direitos de gays e lésbicas no Judiciário, a propósito da 

ADI 4.277, procurando explorar a argumentação jurídica apresentada por ambos os lados 

da disputa. Para chegar a essa disputa judicial, delineamos uma história do conceito 

jurídico de família, que acaba por permitir que o movimento de lésbicas, gays, travestis e 

transexuais possa propugnar pelo reconhecimento de seus direitos. Propomos recuperar a 

decisão do STF na discussão do Estatuto da Família por entender que foi a partir dela que o 

tema passou a ser mais decisivamente discutido no Legislativo, no contexto do que 

podemos tomar por uma verdadeira “entrada em campo” desse poder repu licano, da qual 

ainda seriam indícios a Presidência do Deputado Pastor Marcos Feliciano na Comissão de 

Direitos Humanos e a famosa controvérsia sobre “cura gay”, que girou em torno da 

resolução 001, de 22 de março de 1999, do Conselho Federal de Psicologia
31

. 

No capítulo 2, nos debruçamos sobre a controvérsia pública em torno do PL 

6.583/2013, mais conhecido como Estatuto da Família. Para a realização desse capítulo, 

utilizamos como material os documento escritos produzidos pelas Comissões Especiais 

destinadas a proferir parecer ao PL 6.583/2013, na 54ª legislatura e na 55ª legislatura, a 

justificativa do projeto realizada pelo deputado Anderson Ferreira, os relatórios dos 

deputados Ronaldo Fonseca e Diego Garcia e os recursos contra a aprovação do projeto 

pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 6.583/2013, da 55ª legislatura, 

apresentados pelos deputados Érika Kokay e Jean Wyllys. Também assistimos aos vídeos 

de mais de 40 horas de audiências públicas e sessões deliberativas realizadas pelas 

Comissões Especiais
32-33

, disponibilizadas no site da Câmara dos Deputados. Para a análise 
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 MONTERO, Paula. Controvérsias religiosas e esfera pública: repensando as religiões como discurso. 
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31

 Segundo essa resolução, a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão e, em 
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termos do “art. 3º: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais 

para tratamentos não solicitados. Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços 

que proponham tratamento e cura das homossexualidades”. 
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da controvérsia, recuperaremos falas de deputados federais, atores políticos e membros da 

comunidade epistêmica enunciadas na Comissão Especial destinada a proferir parecer 

acerca dele. Na sequência dessa descrição densa do debate público sobre família a 

propósito do polêmico projeto de lei, apresentaremos uma análise de questões jurídicas que 

se colocam ao pesquisador em direito, especificamente, o debate sobre democracia 

deliberativa e separação de poderes.  

No Capítulo 3, analisaremos a participação de políticos inspirados pela religião nas 

discussões sobre direitos de gays e lésbicas no Brasil. A controvérsia em torno do Estatuto 

da Família se configura quando políticos cristãos religiosos são eleitos democraticamente 

e, uma vez na casa legislativa, pretendem impor sua visão de mundo a conjunto da 

sociedade brasileira. Na primeira seção do capítulo apresentaremos as estratégias utilizadas 

por esses políticos para a aprovação do Estatuto da Família pela Comissão Especial criada 

para emitir parecer ao PL 6.583/2013, que denominamos junto com o sociólogo argentino 

Juan Vaggione de „politização reativa‟ e „secularismo estratégico‟. Essas novas estratégias 

lhe permitiram, se não recuperar o controle dos debates sobre a legalidade e a legitimidade 

da sexualidade, neles participar desde uma posição privilegiada. Por isso, rediscutir as 

fronteiras legais e as regulações culturais da sexualidade implica debater o papel das 

religiões nas sociedades contemporâneas. Em seguida, abordaremos a questão da 

participação de políticos religiosos pensando sobre o assunto com a teórica política 

italiana, Nadia Urbinati. Na última seção, utilizaremos os critérios normativos propostos 

pelos autores da seção anterior para pensar a influência de concepções religiosas na 

elaboração de leis civis no Brasil.  
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CAPÍTULO 1. AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E JURÍDICAS DA 

FAMÍLIA 

 

 

Neste capítulo, procuraremos mostrar, inicialmente, as transformações sociais pelas 

quais a família passou a partir o século XVIII e os impactos dessas transformações no 

direito de família. Em seguida, analisaremos a decisão do STF que reconheceu as uniões 

entre dois homens ou duas mulheres como família e as integrou no instituto da união 

estável. Por fim, examinaremos, brevemente, a decisão nº 175 do CNJ que instituiu, na 

prática, o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Duas ideias fortes, tanto na 

decisão do STF quanto na decisão do CNJ, foram a igualdade e a não discriminação. 

Nessas decisões, a religião aparece apenas como um elemento fugidio. No julgamento do 

STF, os que se posicionam em prol dos interesses de gays, lésbicas ou não fazem 

referência à religião ou a consideram um obstáculo ao reconhecimento de direitos. Os que 

são contrários a tais interesses dão ênfase ao caráter secular e não religioso dos seus 

argumentos, apelando, sobretudo, à letra da Constituição e à separação de poderes, que 

supostamente interditaria um avanço na matéria no Judiciário.  

 

1.1. Tradicionais e novas concepções de família 

Na tradição do direito natural, a família, ou o que na atualidade chamamos de 

“fam lia nuclear”, é uma entidade formada, necessariamente, por um homem e uma 

mulher, com ou sem prole. Ela seria a base da sociedade, do Estado, e um pilar das 

religiões abraâmicas. Por isso, a conjugalidade e a sexualidade seriam rigidamente 

reguladas tanto pelo Estado quanto pela religião, o que significa que sua regulação seria 

objeto tanto de normas jurídicas quanto de normas (sociais) morais. Ainda que a família 

sempre tenha existido, suas formas variam muito em termos de estrutura, exercício de 

autoridade, funções, extensão do parentesco e autonomia em relação ao meio social. 
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Podemos considerar, com Mello, que os modelos de família são uma construção 

econômica, política, social e cultural demarcada temporal e espacialmente
34

. 

Não são somente os modelos de família que se alteram no tempo e no espaço. O seu 

valor também foi construído historicamente. Em seu clássico estudo A história social da 

criança e da família, o francês Philippe Ariès analisa o surgimento de uma nova 

configuração da família na era moderna e mostra que somente a partir do século XVII a 

família passou a existir como sentimento e valor
35

, estando a sua reavaliação ligada 

fortemente ao sentimento de infância. De acordo com Ariès, da Idade Média ao início dos 

tempos modernos, as crianças misturavam-se com os adultos assim que eram consideradas 

capazes de dispensar a ajuda das mães ou das amas. As pessoas não conservavam as 

próprias crianças em casa, elas eram enviadas a outras famílias para que pudessem 

aprender um ofício e começar suas vidas. Nessa época, a família cumpria a função de 

assegurar a transmissão da vida, dos bens e dos nomes, mas não tocava a sensibilidade de 

seus membros. Isso não significava, porém, que os pais não amassem seus filhos: eles se 

ocupavam deles pela contribuição que poderiam trazer à obra comum e ao estabelecimento 

da família, que era, portanto, uma realidade moral e social, mais do que sentimental. A 

partir do século XV, as realidades e os sentimentos de família começaram a se transformar 

pela extensão da frequência escolar. Dessa época em diante, a educação passou a ser 

fornecida pela escola, que se tornou o rito de passagem da infância para a vida adulta.  

O grande acontecimento para o surgimento do sentimento de família teria sido, 

segundo Ariès, o reaparecimento da preocupação com a educação. Segundo Ariès, nessa 

época, o aspecto moral da religião começou a prevalecer sobre o aspecto sacro ou 

escatológico. As ordens religiosas, como os jesuítas, dedicaram-se ao ensino das crianças, 

dos jovens, e ensinaram aos pais que eles eram responsáveis pela alma e pelo corpo de seus 

filhos perante Deus. O cuidado dispensado às crianças passou a inspirar sentimentos novos, 

uma afetividade nova: o sentimento moderno de família. A família moderna retirou da vida 

em comum não apenas as crianças, mas grande parte do tempo e da preocupação dos 
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adultos. Ela correspondeu a uma necessidade de intimidade e também de identidade: os 

membros da família se unem pelo sentimento, o costume e o gênero de vida
36

.  

Philippe Ariès aponta, ademais, para uma transformação no casamento, que durante 

muito tempo era apenas um contrato. A maioria dos padres, p.e., considerava que este era 

uma questão de último caso, uma concessão à fraqueza da carne, que não livraria a 

sexualidade de sua impureza. Nesse período, não era na vida familiar que o homem poderia 

se “santificar”, embora a relação sexual dentro do casamento deixasse de ser um pecado, 

isso era tudo. Além disso, Ariès indica que até o século XVII a vida era vivida em público: 

as cerimônias tradicionais que acompanhavam o casamento eram consideradas mais 

importantes do que as cerimônias religiosas, como a benção do leito nupcial, a visita dos 

convidados aos recém-casados já deitados, as brincadeiras durante as noites de núpcias. A 

densidade social não deixava lugar para a família, que apenas no início do século XVIII 

tornou-se mais preparada para a intimidade. Essa preservação refletiu-se na transformação 

da organização do espaço privado através da independência dos cômodos, que se 

comunicavam por meio de um corredor (em lugar de se abrirem um para o outro) e de sua 

especialização funcional (sala de visitas, sala de jantar, quarto de dormir)
37

. 

Elizabeth Roudinesco distingue três períodos na evolução da família. Em uma 

primeira fase, a família tradicional serve para assegurar a transmissão de um patrimônio e 

os casamentos são arranjados entre os pais sem que a vida sexual e afetiva dos futuros 

esposos fosse levada em conta. Nessa ótica, a família encontra-se submetida a uma 

autoridade patriarcal. Em uma segunda fase, a família se abre a lógica do amor romântico, 

da reciprocidade dos sentimentos e dos desejos carnais por intermédio do casamento. A 

partir dos anos 60, a família contemporânea une dois indivíduos em busca de relações 

íntimas. A transmissão da autoridade se torna mais problemática à medida que divórcios e 

recomposições conjugais aumentam
38

.  

Na mesma linha, retomando estudos da história das mentalidades, Luc Ferry aponta 

três rupturas fundamentais para a transformação da família: o amor dos pais pelos filhos; o 
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casamento por amor e a valorização da intimidade. O filósofo francês conta que, na Idade 

Média, o casamento praticamente nunca se originava na paixão amorosa, ele atendia a 

finalidades e a imperativos muito diferentes: era um meio de assegurar a linhagem, a 

transmissão do nome e do patrimônio ao mais velho e de fabricar braços para manter a 

fazenda e nela trabalhar. O amor entre os cônjuges era um fato excepcional, que era apenas 

recomendado pela Igreja, e mesmo assim não era o amor-paixão. Para Ferry, a melhor 

prova disso é a ideia de dever conjugal. Ao identificar o ato sexual como um dever, a igreja 

associava o casamento à procriação, dissociando-o da noção de prazer
39

.  

Existem diversas explicações para o nascimento do casamento por amor na Europa. 

O historiador americano Edward Shorter, p.e., defende que ele foi uma consequência da 

lógica do capitalismo moderno, que teria possibilitado que os indivíduos largassem a aldeia 

de origem e se dirigissem à cidade. Livres da vigilância social e financeiramente 

autônomos, os jovens teriam se liberado do casamento de conveniência e passado a se 

casar por amor
40

. A socióloga francesa Irène Théry, por sua vez, entende que a igualdade 

entre os sexos teria revolucionado o casamento, substituindo a função da “presunção de 

paternidade” pelo relacionamento do casal
41

. As causas da transformação do casamento 

não importam para essa pesquisa. O que se mostra relevante é que, com a ascensão da 

família moderna, que priorizava a intimidade do casal e se destinava à socialização das 

crianças, a dimensão afetiva passou a predominar sobre a econômica. A valorização social 

da livre escolha amorosa seria uma marca da afirmação da autonomia dos sujeitos e para a 

compreensão da família como o local próprio dos afetos, dos sentimentos, do amor, e 

espaço privilegiado para a eclosão da sexualidade
42

. Como veremos na decisão do STF, a 

ideia de amor como valor predominante nos laços familiares será fundamental para o 

reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

Mello chama a atenção para um fenômeno que teria ocorrido concomitantemente à 

afirmação da família moderna: a construção da homossexualidade como categoria sócio-
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psicológica e do homossexual como identidade médico-psiquiátrica
43

. Segundo Foucault, 

nos séculos XVIII e XIX, a explosão discursiva acerca da sexualidade abriu espaço para a 

interrogação acerca da sexualidade das crianças, dos loucos, dos criminosos e dos não 

heterossexuais. Essa caça às sexualidades periféricas teria provocado a incorporação das 

perversões e a especificação do indivíduo, o que possibilitou que no século XIX, o 

homossexual passasse a ser uma personagem: um passado, uma história, uma infância, um 

caráter, uma forma de vida. Nada daquilo que ele é escapa à sua sexualidade
44

. Como os 

homossexuais eram portadores de uma doença, a família formada por um homem e uma 

mulher assume para si o monopólio do amor romântico e, por força da associação entre 

família e infância, os homossexuais são excluídos da esfera das representações e práticas 

sociais familiais.  

Apesar dessa exclusão dos homossexuais da ordem familiar, a intensa 

transformação das representações sociais da família e do casamento ocorrida nos últimos 

50 anos permitiu que, a partir dos anos 2000, a difícil associação entre família e 

homossexualidade fosse repensada. O desenvolvimento científico e a diminuição da 

influência religiosa permitiram que, aos poucos, o exercício da sexualidade se dissociasse 

das esferas da conjugalidade e da reprodução. Os métodos contraceptivos, p.e., permitiram 

que a satisfação proporcionada pelas práticas sexuais adquirisse valor autônomo, i.e., a 

sexualidade se tornou maleável, sujeita a ser assumida de diversas maneiras e uma 

„propriedade‟ do indivíduo
45

. Esse fenômeno em que a sexualidade é liberta das 

necessidades da reprodução foi denominado por Anthony Giddens de sexualidade 

plástica
46

 Segundo o autor, a sexualidade plástica é caracterizada como um traço da 

personalidade que funciona como um aspecto maleável do eu, um ponto de conexão 

primário entre o corpo, a autoidentidade e as normas sociais
47

. Essa transformação 

permitiu que a sexualidade se integrasse cada vez mais às decisões individuais e ao estilo 
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de vida
48

 e que permitiu que autores como Camila de Jesus Mello Gonçalves e Marina de 

Neiva Borba passassem a falar em um direito à sexualidade como um dos aspectos da 

personalidade humana, que deve ser respeitado independentemente do desejo e até mesmo 

da possibilidade de procriação
49

.  

Além da dissociação entre sexualidade e reprodução, a expansão de fenômenos 

como o divórcio, a monoparentalidade, as uniões estáveis, as famílias recompostas e os 

casais sem filhos tornaram-se a expressão da pluralidade das formas de família no plano da 

experiência e desestabilizaram antigas concepções de casamento, conjugalidade, 

parentalidade e sexualidade. Casais divorciados continuam exercendo poder familiar sobre 

seus filhos, de modo a dissociar o casamento da parentalidade; o reconhecimento das 

uniões estáveis acabou com o monopólio do casamento como única forma legítima de 

constituição familiar; a gravidez fora do vínculo matrimonial desvincula o casamento da 

reprodução e a pílula anticoncepcional dissocia sexo de reprodução
50

.  

De acordo com Anthony Giddens a transmutação do amor em um elemento 

essencial do casal conjugal é tanto um fenômeno da modernidade quanto a emergência da 

sexualidade, e está diretamente relacionada às questões da reflexividade e da 

autoidentidade
51

. Essa transformação da percepção do casal conjugal de um grupo 

hierarquizado destinado à reprodução em um locus de amor e a emergência da sexualidade 

plástica criou condições para que as relações amorosas estáveis entre homossexuais 

pudessem ser vistas como uma modalidade de família52, embora não sem resistências de 

naturalistas e conservadores de uma forma geral. No caso de gays e lésbicas, essas 

demandas passariam a ser crescentemente articuladas nos anos 1970, a ponto de constituir 

um movimento social em sentido próprio em inúmeros Estados. Nesse período, a 

homossexualidade passa a ser entendida como uma questão de "orientação sexual", que se 

mostra uma moldura apta a reunir diversas formas de expressão da sexualidade, tomadas 
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como um traço constitutivo e imutável do indivíduo
53

. Na formulação de demandas por 

direitos a orientação sexual será progressivamente construída como um traço natural, o que 

teria facilitado alinhá-la ao naturalismo subjacente às reivindicações por direitos humanos 

e fortalecer as analogias da 'minoria gay' com minorias raciais e as mulheres.  

Nos anos 1980, gays, lésbicas e o movimento gay passam a reivindicar um lugar na 

ordem familiar. Suas demandas por reconhecimento da conjugalidade homossexual como 

sendo de ordem familiar somaram-se aos questionamentos e transformações que 

compreendiam a família e o casamento como construções socioculturais dinâmicas, 

mutáveis e capazes de incorporar diversas situações e formas de expressão entre seres 

humanos. Uma contingência determinante dessas reivindicações teria sido a epidemia do 

HIV-AIDS. Com ela, a sexualidade e a existência gays passaram a integrar tanto o debate 

público sobre direitos e valores quanto dos diálogos das famílias
54

. A epidemia do HIV-

AIDS responderia pela emergência de um discurso mais centrado nos direitos e na 

regulação da sexualidade do que na liberdade sexual, na livre sociabilidade homossexual e 

na recusa de qualquer "normalização" das relações, como eram os discursos e as práticas 

em voga nos anos 1970
55

. A vida familiar progressivamente se tornou uma forma de 

prevenção e de amparo no tratamento do HIV-AIDS na percepção de parte da comunidade 

gay e lésbica e se tornou um fator de segurança jurídica para companheiros que 

sobreviviam ao outro, quando eram colocados em questão a sucessão dos bens, o acesso a 

benefícios sociais e o poder de decisão quanto ao destino dos restos mortais
56

. Finalmente, 

a partir dos anos 1990, a literatura antropológica passará a se ocupar de um processo de 

integração de dois mundos que eram imaginados aparte. A antropóloga norte-americana 

Kath Weston e outros autores que se seguiram a ela mostram como antigas representações 

da homossexualidade, da família e das relações entre elas no plano das convenções sociais 
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passaram a sofrer a concorrência de concepções da família como uma unidade centrada nos 

afetos e nos laços construídos, em sobreposição ou em detrimento de relações biológicos
57

. 

Anthony Giddens ao analisar a transformação da sexualidade e do amor nas 

sociedades modernas fala em democratização da vida pessoal. Segundo ele, nas sociedades 

democráticas modernas, os ideais de autonomia, de autorreflexão e autodeterminação dos 

indivíduos perpassariam tanto a esfera pública quanto as esferas mais íntimas do indivíduo, 

i.e., sua experiência sexual e amorosa
58

. A esfera do privado teria se torna na democracia o 

lugar de uma das experiências subjetivas mais importantes de nossa época
59

. Esse também 

é o entendimento o do filósofo Luc Ferry, para quem o crescimento do valor da intimidade, 

que caracteriza as sociedades democráticas, não deve ser interpretado como um 

recolhimento individualista
60

. Segundo ele, o advento da família moderna e do casamento 

por amor alterou o sentido do sagrado, que abandonou progressivamente as entidades 

tradicionais – divindades, hierarquias sociais aristocráticas, Nação, pátria, ideais 

revolucionários – para se estabelecer no coração da própria humanidade
61

. Segundo ele, a 

história da família moderna, fundada no sentimento, fortalece o valor do indivíduo. A vida 

amorosa sob todas as suas formas, os laços com os filhos, a escolha de uma atividade 

profissional enriquecedora ocupam hoje um lugar mais eminente que a consideração de 

utopias políticas
62

. Para Ferry dessa mudança decorre uma consequência interessante: a 

política tende cada dia mais, a se tornar, primeiro e antes de tudo, um auxiliar da vida 

privada. Não sua finalidade última e menos o altar diante do qual ela se sacrificaria, mas 

um simples instrumento a serviço do brilho e do sucesso da vida das pessoas
63

.  

Seja como for, o ingresso de gays e lésbicas na esfera das práticas social e 

juridicamente definidas como familiares aumentou o temor da “crise da fam lia” e da 

“desestruturação familiar”. Esses são objeto de discursos enunciados por defensores de 

uma moral de validade universal e de um modelo não menos universal de família. No 

entender de alguns estudiosos, a ação coletiva de gays e lésbicas na esfera pública com o 
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escopo de demandar direitos ao Estado teria instaurado o que eles chamam de “pânico 

moral”
64

, que podemos entender como um medo social instaurado por mudanças ou 

perspectiva de mudanças percebidas como desestruturantes e, por conseguinte, 

ameaçadoras. Na melhor das hipóteses, podemos afirmar que os defensores da “fam lia 

tradicional” reagem às transformações que os próprios heterossexuais produzem em suas 

famílias
65

. Na seção seguinte procuraremos identificar como as transformações sociais da 

família impactaram o direito de família no Brasil. 

 

1.2. Impactos das transformações sociais no direito de família 

As mudanças na configuração da família ao longo da história recente, sobretudo, 

em democracias liberais impactaram o direito de família. Essa multiplicidade e 

mutabilidade da família no curso do tempo significa, primeiro, que, no debate 

contemporâneo, podemos ter tanto distanciamento quanto convergência entre formas 

históricas e modelo ideal e que dificilmente se poderá sustentar a consistência de conceitos 

gerais e unívocos. No Brasil, as alterações no direito de família começam com o Código 

Civil de 1916, que revogou as Ordenações Filipinas e realizou algumas modificações 

tímidas. No início do século XX, já se questionava o tratamento desigual conferido a 

mulheres e homens pelas leis vigentes, porém, o Código Civil de 1916 preservou a sujeição 

legal da mulher ao homem. Nas observações ao Código, Clóvis Beviláqua afirma que, para 

atender às aspirações femininas e querendo fazer do casamento uma sociedade igualitária, 

embora sob a direção do marido, o Código Civil concedeu à mulher uma maior soma de 

direitos
66

. Segundo Beviláqua, o projeto pretendeu reconhecer na mulher um ser igual ao 

homem, mas sem desviá-la das funções que lhe assinalaria a própria natureza, 

racionalmente interpretada. Ainda que já à época de sua entrada em vigor o "Código de 

Beviláqua" contivesse disposições em relação às mulheres que eram criticadas por alguns 

parlamentares, ele vigeu no Brasil por 86 anos.  
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Em 1969, foi tomada a primeira iniciativa para modificar o Código Civil de 1916. 

Então se criou uma comissão revisora e elaboradora de um novo Código Civil, presidida 

pelo jurista Miguel Reale. O anteprojeto elaborado pela comissão foi aprovado em 1975, 

mas levou 16 anos para entrar e vigor como Código Civil, aprovado apenas em 2002. 

Nesse período, diversas leis alteraram significativamente o direito de família brasileiro, o 

que levou muitos juristas a acusarem o Código Civil de 2002 de já ter nascido 

ultrapassado
67

. A delonga na aprovação do Código Civil, contudo, não impediu que a 

legislação de direito de família marchasse aos poucos.  

A primeira resposta legislativa às transformações da sociedade civil ocorreu com a 

Lei nº. 4.121 de 1964, denominada de “Estatuto da Mulher Casada”. Até então, o Código 

Civil de 1916 definia a mulher casada como incapaz de realizar certos atos e impunha a 

autorização do marido para o exercício de diversas atividades, inclusive para o exercício de 

uma profissão ou o recebimento uma herança. Com o advento do Estatuto, o marido deixou 

de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal. Além de poder se tornar economicamente 

ativa sem a autorização do marido, a mulher passa a ter direito sobre os seus filhos, 

tomando parte no poder familiar. Essa igualdade entre homem e mulher também respondia, 

enfim, a movimentos recentes no plano internacional. Nele, a igualdade de gênero já era 

reiteradamente afirmada e foi, afinal, consagrada nos Pactos das Nações Unidas sobre 

Direitos Humanos, de 1966. Em seguida, em 1977, foi aprovada no Brasil a Lei do 

Divórcio, que, apesar das forças religiosas em contrário, extinguiu a indissolubilidade do 

vínculo matrimonial, instaurando a autonomia da vontade nas relações conjugais
68

. 

Em linha com essas transformações, a Constituição da República de 1988 instaurou 

uma pequena revolução no direito de família brasileiro. O diploma constitucional de 1988 

acaba com a ilegitimidade dos filhos, já que todas as formas de filiação foram legitimadas 

pelo Estado; põe fim à superioridade do homem sobre a mulher nas relações conjugais; 

acaba com o casamento como única forma de se constituir e legitimar a família. Essas 

alterações resultaram em uma reconfiguração do casamento e do que se entende por 

família na sociedade brasileira. Elas também teriam: (i) instaurado a igualdade entre 

homens e mulheres perante a lei; (ii) legitimado formas plurais de constituir família; (iii) 
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deslocado o casamento do centro do direito de família para nele situar a estabilidade das 

relações; (iv) dissociado a conjugalidade da reprodução, situando o afeto no centro das 

relações familiares e (v) deslocado a indissolubilidade do vínculo da relação conjugal para 

a parental. Por isso podemos afirmar que a Constituição Federal de 1988 também constitui 

um marco na evolução do direito de família brasileiro, e um marco que tem se atualizado 

ao longo desses quase trinta anos. Os princípios fundamentais da Constituição da 

República têm instigado e impulsionado o aparecimento de nova legislação sobre família, 

com o surgimento de importantes leis, como a Lei nº. 8.069/90, ou Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a Lei nº. 8.560/92 sobre investigação de paternidade, a Lei nº. 8.971/94 

sobre o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão e a Lei nº 9.278/96 sobre união 

estável e concubinato.  

A Constituição da República de 1988 também é um marco para o “movimento 

homossexual”  rasileiro. As denúncias de gays, lés icas,  issexuais, travestis e transexuais 

contra as várias formas de discriminação por motivo de orientação sexual na discussão 

sobre os direitos individuais constituiu, no Brasil dos anos 80, uma novidade tocante não 

só a agenda, mas também o uso da linguagem dos direitos. Com foco na não discriminação 

e com largo uso da linguagem dos direitos para encaminhar os problemas que afligiam a 

população não heterossexual, a atuação do grupo carioca Triângulo Rosa na Constituinte 

consolidou o “movimento homossexual”  rasileiro como um interlocutor entre o mundo da 

política e a sociedade civil. Na Constituinte, o Triângulo Rosa demandou, especificamente, 

a inclusão da expressão “orientação sexual" no rol dos direitos e garantias individuais
69

. 

Essa demanda não foi atendida, mas a Constituinte teria conferido ao “movimento 

homossexual” brasileiro visibilidade social e legitimidade política.  

Posteriormente à Constituinte, o movimento deixou de pedir apenas a não 

discriminação. Esse é um fato curioso quando nos damos conta de que, tendo sa do “sem 

nada” das negociações em torno do texto constitucional, o "movimento homossexual”, em 

vez de insistir na sua agenda, acabou por ampliá-la
70

. É preciso ter em vista, no entanto, 

que, da Constituinte até meados dos anos 1990, quando a então deputada Marta Suplicy 

apresenta seu Projeto de Lei para regulamentar a parceria civil entre pessoas do mesmo 
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sexo, algumas ações importantes tiveram curso em outros contextos. Para não nos 

estendermos muito, podemos mencionar a regulação da união civil na Dinamarca (1989), 

na Noruega (1993) e na Suécia (1994). Essas ações e outras contingências teriam permitido 

ao movimento brasileiro colocar na ordem do dia as discussões sobre a legitimidade das 

relações amorosas homossexuais, contribuindo também para a ampliação dos debates sobre 

os direitos humanos e de cidadania de gays e lésbicas na sociedade brasileira. 

Desde 1995, as ações do "movimento LGBT", que teria resultado de uma 

transformação do "movimento homossexual" em função de uma série de fatores, dão outro 

salto, indo da demanda por parceria civil, que reconhece apenas alguns direitos de 

conjugalidade, à demanda por casamento e pelo reconhecimento como entidade familiar. 

Mas, apesar de grandes e longos esforços, as demandas de gays, lésbicas, travestis e 

transexuais não seriam contempladas nos anos 1990, nem nos 2000. O Código Civil de 

2002, p.e., incluiu no instituto da família a união estável e a família monoparental, mas 

algumas formações que são familiares desde uma perspectiva ontológica continuam não 

tendo lugar no direito tal como nele consagrado. Essa afirmação parece ser particularmente 

acertada no caso das relações afetivas e sexuais duradouras entre duas pessoas do mesmo 

sexo, com convivência mútua e projeto de vida familiar em comum, que não têm lugar no 

Código Civil de 2002. O que atualmente conhecemos como uniões civis de pessoas do 

mesmo sexo, ou “uniões homoafetivas”, permaneceram não reguladas por uma lei formal 

no ordenamento nacional, gerando inúmeras controvérsias e contrapondo inovações em 

curso na sociedade e visões de mundo tradicionalistas.  

Como dissemos, o debate acerca do reconhecimento de direitos de gays e lésbicas 

adentrou os debates públicos no Brasil com a Constituição Federal de 1988 e intensificou-

se com a proposição do projeto de lei que pretendia regulamentar a parceria civil entre 

pessoas do mesmo sexo da então deputada Marta Suplicy. Na seção seguinte veremos 

como esse debate alcança a comunidade jurídica. 

 

1.3. Embates da comunidade jurídica acerca da ampliação do conceito de família 
 

No Brasil, a família, no geral, e as “novas formas de fam lia”, em particular, têm 

merecido a atenção de pesquisadores de diversos ramos do direito já há duas décadas. A 
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literatura especializada se refere por “novas formas de fam lia” às famílias monoparentais, 

as famílias-mosaico, as famílias anaparentais e aquelas formadas por casais do mesmo 

sexo. No direito civil, essas novas formas têm, obviamente, especial impacto no direito de 

família e das sucessões, que são constrangidos a estender seu âmbito de aplicação a fim de 

conciliar sua existência de fato com sua inexistência (formal) no direito. No que interessa 

ao objeto desta pesquisa, o debate em torno do reconhecimento da entidade familiar 

formada pela união de pessoas do mesmo sexo contrapõe visões de mundo que destoam 

entre si quando estão em questão as relações sociais que devem ser protegidas pelo direito 

de família. Nesta seção, pretendemos explorar, inicialmente, os argumentos em defesa da 

família tradicional. Em seguida, levantaremos argumentos favoráveis ao reconhecimento 

de novas formas de família.  

Parte da doutrina sustenta que a família tradicional, i.e., aquela formada por um 

homem, uma mulher e sua prole é a única merecedora do status jurídico de família. Juristas 

como Álvaro Villaça, Ives Gandra Martins, Regina Beatriz Tavares da Silva, Antônio 

Jorge Pereira Jr., entre outros, argumentam ou já argumentaram, como no caso de Villaça, 

que os artigos 1.514 e 1.723 do Código Civil e o artigo 226 da Constituição Federal, que 

dispõem sobre a entidade familiar, limitam-se a regular a relação entre um homem e uma 

mulher. No entender desses autores, a família deve ser protegida por ser, nos termos da 

Constituição, a base da sociedade brasileira. Embora eles não tragam o direito 

internacional dos direitos humanos para a discussão, ainda podemos acrescentar que, nos 

termos de diplomas legais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e 

do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, a família é o núcleo natural e 

fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. De acordo 

com o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, será reconhecido o direito do homem e da 

mulher de, em idade núbil, contrair casamento e constituir família (artigo 23), ao passo 

que a Convenção Americana estabelece que é reconhecido o direito do homem e da mulher 

de contraírem casamento e de constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições 

para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da 

não discriminação estabelecido nesta Convenção (artigo 17).  

O argumento jurídico dos que se opõem ao reconhecimento de direitos de 

conjugalidade a gays, lésbicas, travestis e transexuais é que os termos em que o casamento 

e a família são regulados afastam a união afetiva estável entre pessoas do mesmo sexo, que 
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não mereceria, portanto, a proteção jurídica do direito de família. Rebatendo argumentos 

que se tornaram correntes na literatura jurídico-constitucional desde meados dos anos 

2000, esses estudiosos afirmam que a ordem constitucional tutela a família nuclear 

autonomamente, i.e., sem se confundir com seus membros, visto não a ter inserido no rol 

dos direitos fundamentais. Para eles, a família seria protegida como um fim em si mesmo 

pela Constituição e a ampliação do rol do que seria “entidade familiar” só poderia ser feita 

por meio de emenda constitucional. Por tudo isso, estender a proteção conferida ao 

casamento e à união estável entre um homem e uma mulher a gays e lésbicas seria uma 

impropriedade jurídica.  

Os detratores do reconhecimento jurídico da união estável entre pessoas do mesmo 

sexo também se valem de argumentos de ordem não estritamente jurídica. Apelando a 

razões de ordem política, p.e., ponderam que esse reconhecimento não estaria em 

consonância com os valores predominantes na sociedade, embora eles não esclareçam 

quais são eles positivamente. Na argumentação de alguns juristas, também há argumentos 

de ordem ético-filosófica contra o reconhecimento das relações homossexuais estáveis 

como família, os quais poderiam ser alinhados à tradição do direito natural. Os juristas Ives 

Gandra e Antônio Jorge Pereira Jr., p.e., replicam os argumentos, amplamente correntes, 

de que as relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo não dão ensejo à 

procriação, enfraquecem a família, o casamento e, no limite, comprometem a existência do 

Estado.  

No que se refere às instituições, desse lado da controvérsia se encontra a 

Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), criada em 2013 para 

combater as ideias que inspirariam o projeto conhecido como Estatuto das Famílias (PLS 

470/2013), em trâmite no Senado Federal. Em linhas bem gerais, esse projeto reconhece 

como entidade familiar a união estável e o casamento 'homoafetivos', derroga o requisito 

da complementaridade de sexos do regime matrimonial e elabora normas que protegem 

novas configurações familiares. Como podemos ler em seu site, a ADFAS é, de fato, 

instituída com o intuito de combater as desastrosas ideias e proposições que partem de 
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poucos e passam como um trator sobre os anseios da sociedade e sobre os valores da 

família brasileira, sem qualquer representatividade da maioria
71

.  

A nova associação de direito civil levanta-se, assim, contra o PLS 470/2013, 

rivalizando com o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), principal 

responsável por sua elaboração. A ADFAS critica o PLS 470/2013 pontualmente, por 

considerar que ele permitiria a poligamia no Brasil, onde a família é histórica e 

necessariamente monogâmica. Sua crítica se dirige, mais especificamente, ao parágrafo 

único do artigo 14 do projeto de lei, segundo o qual a pessoa casada, ou que viva em união 

estável, e que constitua relacionamento familiar paralelo com outra pessoa, é responsável 

pelos mesmos deveres referidos neste artigo, e, se for o caso, por danos materiais e 

morais. 

A ADFAS considera, ademais, que o projeto de lei eleva a afetividade ao status de 

princípio jurídico, o que, em seu entender, seria problemático em direito de família por ser 

ele da ordem da experiência, logo, individual por definição. Seu argumento a esse respeito 

é que o afeto não justifica tudo
72

. Podemos ler em seu site que, qualquer posicionamento a 

favor do afeto como princípio do direito de família seria motivado por um oportunismo 

sexual e financeiro, consistiria em uma monetarização do afeto e partiria de premissas 

individualistas
73

. Do esclarecimento apresentado pela ADFAS sobre si mesma, podemos 

apreender que a legitimidade do tratamento jurídico da família no direito brasileiro emana, 

unicamente, da Constituição, i.e., da sua leitura da Constituição, dos anseios da sociedade e 

dos valores da família brasileira, sem que ela aclare, porém, quais seriam os anseios e 

valores a que se refere. Um esclarecimento dessa índole poderia enriquecer o debate e 

possibilitaria assinalar a visão de mundo que informa o posicionamento da ADFAS, 

considerando, primeiro, que alguns anseios sociais são acolhidos e outros rejeitados e, 

depois, que a família brasileira é, no plano dos fatos, plural, e não um modelo ideal
74

.  

Sem prestar esses esclarecimentos, como dissemos, a ADFAS procura reiterar e 

ilustrar a importância prática, social e moral da família. Em seu posicionamento público 
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contrário às inovações propostas pelo IBDFAM, a associação afirma que a família é o 

núcleo natural para a realização das pessoas; para a criação, educação e formação de 

crianças, adolescentes e jovens; para a proteção de idosos. Contrapondo novamente os 

interesses da família aos dos indivíduos, a ADFAS argumenta que ela não deve ser 

regulada por um direito de família e sucessões limitado aos interesses individuais ou 

mesmo por um em que eles sejam preponderantes. Sua resistência à lógica do 

individualismo na regulação da família leva a ADFAS a propor, inclusive, um 

entendimento da dignidade humana segundo o qual, como fundamento da República 

Federativa do Brasil (Constituição Federal, art. 1º, III), ela não seria um conceito 

meramente individual, que cada um forja ao seu próprio talante
75

. Ao menos no debate 

jurídico mais recente no Brasil, esse seria um entendimento singular da dignidade humana 

e, ousamos afirmar, contramajoritário, como poderemos perceber adiante, quando 

recuperarmos as sustentações orais e votos no julgamento do STF sobre as uniões 

homoafetivas. Seja como for, a reiterada rejeição dos interesses e desígnios individuais 

frente às necessidades da sociedade ou aos anseios da maioria mostra que, aos olhos da 

ADFAS, a sociedade e a maioria não comportam a pluralidade na família.  

É importante reafirmar que, no conteúdo do site aberto aos não associados, a 

ADFAS não se posiciona diretamente contra o reconhecimento das uniões entre pessoas do 

mesmo sexo, embora seu posicionamento contrário possa ser inferido de tudo o que 

comentamos a partir das suas falas, em especial, da sua crítica ao afeto como critério para o 

reconhecimento de entidade familiar não prevista no Código Civil e em seu esforço por 

afastar a rationale dos direitos individuais do direito de família. Já em vídeos no seu canal 

no Youtube, associados da ADFAS defendem que, de acordo com o art. 226 da 

Constituição Federal, apenas um homem e uma mulher podem formar uma entidade 

familiar. Assim vemos no v deo intitulado “A FAS – A Constituição e a Fam lia”, em que 

o Professor Emérito da Universidade Mackenzie, Ives Gandra Martins, pondera que a 

intenção do constituinte ao declarar que toda sociedade tem uma base e que essa base é a 

família foi mostrar que, sem a família não há sociedade, sem sociedade não há povo, sem 

povo não há poder, nem há constituição. Por essa razão, em seu entender, o artigo 226 da 

Constituição Federal seria uma cláusula pétrea, logo, imodificável, pois que diz respeito 

aos direitos individuais mais relevantes, ou seja, de perpetuação da espécie e de 
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preservação do Estado. Para Gandra, o critério determinante da família como categoria 

jurídica seria, como se pode apreender, a capacidade de procriação do casal
76

. 

Em relação à decisão do STF que reconheceu juridicamente as uniões 

homoafetivas, o jurista considera que os homossexuais evidentemente podem se assegurar 

através de diversos aspectos do direito civil. Embora Gandra não chegue a falar em uma 

questão de justiça, nesse caso, podemos pensar, a partir de sua fala, que pode ser injusto, 

em seu entender, negar-lhes qualquer direito. O problema, para ele, seria, basicamente, 

reconhecer-lhes direitos de família. Sobre o caso da regulação das uniões homoafetivas, 

Gandra afirma que o STF é, por direito, o guardião da Constituição Federal, mas, em lugar 

de protegê-la, acabou por violentá-la ao reescrevê-la em desacordo com o que os 

constituintes pretenderam colocar no artigo 226. Gandra argumenta que, para evitar que o 

STF não abuse de suas atribuições constitucionais, caberia ao Congresso Nacional apelar, 

nesse caso em específico, ao inciso XI, do artigo 49, da CF
77

, que, parafraseando-o, 

autoriza o Legislativo a preservar sua competência em face da atribuição normativa dos 

outros Poderes
78

.  

Sobre sua argumentação, é importante ponderar que Gandra é original na proposta 

de invocar o artigo 49 da Constituição em resposta à polêmica decisão do STF, mas ele não 

chega a elucidar quais seriam os efeitos práticos da eventual ação do Legislativo em linha 

com a sua proposta. Também pode ser interessante assinalar que, como outros opositores 

da inclusão das uniões homoafetivas no rol das entidades familiares para fins de proteção 

constitucional, Gandra invoca a vontade do constituinte como critério de interpretação da 

Constituição, propondo uma interpretação histórica dela. Diferentemente de outros juristas, 

ele desconsidera que a Constituição pode ser (para alguns tem de ser) um “instrumento 

vivo”, que permanece no tempo justamente por comportar múltiplas leituras. Podemos 

afirmar por isso que sua interpretação da Constituição é, nesse ponto, conservadora.  

A mesma visão conservadora aparece em alguns vídeos no canal da ADFAS no 

Youtube em que, p.e., Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da associação, fala sobre 
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direito de família e sucessões. Na Rede Viva, Regina Beatriz foi entrevistada por Ives 

Gandra em seu programa semanal “Anatomia do Poder”
79
. Já no programa de TV “Papo 

A erto”, da Canção Nova, a jurista se opõe à reprodução assistida entre pessoas do mesmo 

sexo. Não se trata, afirma, de uma guerra entre heterossexuais e homossexuais, mas, em 

seu entender, não é bom para a criança ter dois pais ou duas mães. Dando mostras de que 

não se trata, para ela, de uma negação absoluta de direitos, Regina Beatriz admite ser 

necessário que a maioria respeite ou tolere as minorias e lhes atribua direitos, para que não 

haja enriquecimento indevido de terceiros, as pessoas tenham direito à pensão alimentícia, 

à divisão de patrimônio e direitos sucessórios. Ocorre apenas que esses direitos deveriam 

ser limitados ao casal, não alcançando terceiros, especialmente pessoas incapazes. 

Levantando a possibilidade de que opiniões como a sua sejam enquadradas como 

homofóbicas, ela ressalta que não se deve prejudicar a liberdade de opinião sobre o 

assunto, pois que não existe crime de homofobia no Brasil. Trata-se, de fato, de um 

argumento corrente entre líderes religiosos e fiéis, que não raro afirmam que o 

reconhecimento de direitos de gays e lésbicas acabaria por comprometer a liberdade 

religiosa.  

No programa “Em Pauta”, Regina Beatriz pondera sobre os valores inegociáveis 

para o Brasil dar certo. Nele, a advogada fala sob a ótica do direito e como presidente da 

ADFAS. A ADFAS surgiu, explica a advogada, para combater as ideias daqueles que 

querem destruir o sustentáculo da sociedade para a tomada do poder, assim como conta a 

história. Para impedir essa iminente catástrofe, toda a sociedade tem que se unir em prol 

da conservação da família, em especial aquela família formada por um homem e por uma 

mulher, com filhos. Regina Beatriz esclarece que, para que não haja ideia errada da 

associação, não são contra os direitos e os deveres nas relações homossexuais. Se existe 

uma relação homossexual, que o Estado a proteja, mas no par, entre os dois homens ou 

entre as duas mulheres, sem que se pense em adoção, em reprodução assistida, em barriga 

de aluguel
80

. De acordo com esse entendimento, não se reconhecem as uniões entre 

pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar: pretende-se apenas garantir alguns 

direitos e deveres, mantendo a valoração negativa atribuída às uniões homoafetivas.  
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Seu posicionamento não pretender ser, e de fato não é, compatível com o que têm 

entendido cortes constitucionais de outros Estados e cortes regionais de direitos humanos. 

Em decisão de 2010 ao caso Schalk, p.e., a Corte Europeia de Direitos Humanos reconhece 

que gays e lésbicas podem formar uma família não só ontologicamente, mas também para 

fins de direito. No que se refere à recorrente proteção de vulneráveis, i.e., a proteção das 

crianças, é preciso pontuar, de antemão, que o temor pela saúde da criança e do 

adolescente em uma família formada por dois pais ou duas mães está estreitamente 

relacionado com uma visão negativa da homossexualidade. Isso posto, é interessante 

observar que há outras visões do melhor interesse da criança em matéria de conjugalidade 

e parentalidade de gays e lésbicas. Duas decisões de princípios dos anos 2010, uma da 

Suprema Corte Mexicana
81

 e outra da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

entendem que, em casos como aqueles que despertam o temor de Regina Beatriz, os filhos 

são os mais prejudicados: não por terem pais ou mães não heterossexuais, e sim porque sua 

filiação não é reconhecida pelo direito. Rebatendo o argumento corriqueiro de que, na 

melhor das hipóteses, a criança criada por homossexuais crescerá em um ambiente social 

hostil à sua família, a Corte Interamericana considerou, no caso Atala Riffo, que, ainda que 

certas sociedades possam ser intolerantes a condições como raça, sexo, nacionalidade e 

orientação sexual, os Estados não podem usar essa discriminação como justificativa para 

perpetuar tratamentos discriminatórios.  

Considerando intervenções diretas no debate em torno do PL 6.583/2013, o 

Estatuto da Família, uma presença importante seria a do professor Antônio Jorge Pereira 

Jr.
82

. Em abril de 2015, ele falou à Comissão Especial criada para discutir o Estatuto da 

Família, da Câmara dos Deputados, na condição de professor graduado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. 

Sem antecipar, aqui, aspectos do debate que serão discutidos no segundo capítulo da 

dissertação, cabe apontar alguns dos seus argumentos na audiência pública. No início e ao 

final da audiência, Pereira Jr. ressalta que seu propósito é tratar dos conceitos propostos 

pelo Estatuto da Família da perspectiva da academia. Segundo Pereira Jr., o art. 226 da 

Constituição Federal consagra que a família é base da sociedade e terá especial proteção do 

Estado. Interpretando o artigo, ele ressalta a importância da localização do art. 226 na 
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sistemática constitucional. Sustenta ter o constituinte escolhido inscrever a família no título 

VIII da Constituição, o qual trata da ordem social. Com esse apelo à topografia 

constitucional, Pereira Jr. pretende desautorizar o tratamento que tem sido dado ao tema 

por constitucionalistas e que teria sido bem-sucedido no julgamento do STF, segundo o 

qual, no debate sobre o reconhecimento da conjugalidade gay e lésbica, a família haveria 

de ser tratada da perspectiva dos direitos fundamentais, que têm foco primordial nos 

indivíduos. Para Pereira Jr., ao contrário, a inclusão da família no título que regula a ordem 

social decorreria do fato de que é interesse primordial da sociedade tutelá-la
83

.  

O jurista argumenta que o termo “ ase da sociedade”, utilizado no artigo 226, deve 

ser interpretado como conditio sine qua non, i.e., condição sem a qual não há sociedade. É 

nesse sentido que a família, como condição sem a qual não há sociedade, recebe especial 

proteção do Estado. Em um argumento semelhante ao que ouvimos de Ives Gandra, Pereira 

Jr. afirma que o constituinte definiu como modelos de família o casamento, a união estável 

e a filiação, por sua capacidade de reconstrução autopoiética da própria sociedade civil, 

i.e., a capacidade natural de geração. Rebatendo o argumento de que esse tipo de 

posicionamento impediria a regulação das relações homoafetivas e implicaria, por 

conseguinte, uma violação de direitos fundamentais, Pereira Jr. pondera que o modelo 

constitucional elegeu a família para receber uma proteção especial, i.e., uma proteção a 

mais, mas não impediria a criação de outros estatutos para tutelar diferentes categorias de 

relacionamento humano. Podemos concluir que o problema parece ser, para ele, justamente 

a demanda por a mesma coisa com o mesmo nome, i.e., que as relações entre pessoas do 

mesmo sexo sejam reguladas da mesma forma, pelas mesmas categorias e os mesmos 

institutos que as relações afetivas e sexuais entre pessoas de sexos diferentes. Na 

audiência, Pereira Jr. se opõe ao argumento dos ministros do STF na decisão regulando as 

'uniões homoafetivas' segundo o qual a afetividade é elemento essencial da família. Para o 

jurista, esse elemento não é contemplado pela Constituição Federal, nem pelo direito de 

um modo geral, que, de acordo com ele, trabalha com elementos exteriores
84

.  

No Brasil, foi Paulo Luiz Netto Lôbo que deu ao afeto o status de princípio 

jurídico, ao utilizar essa expressão pela primeira vez em seu texto sobre filiação, em 
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outubro de 1999, em conferência durante o II Congresso Brasileiro de Direito de Família, 

promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. Para ele, 

Os tipos de entidades familiares explicitamente referidos na Constituição 

brasileira não encerram numerus clausus. As entidades familiares, assim 

entendidas as que preencham os requisitos de afetividade, estabilidade e 

ostensibilidade, estão constitucionalmente protegidas, como tipos próprios, 

tutelando-se os efeitos jurídicos pelo direito de família e jamais pelo direito das 

obrigações, cuja incidência degrada sua dignidade e das pessoas que as 

integram
85

. 

Também ajudaram a constituir e consolidar o afeto como um valor jurídico os 

juristas Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka
86

, Maria Berenice Dias
87

, Sérgio 

Resende
88

 de Barros e Rodrigo da Cunha Pereira
89

. O Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul foi pioneiro em determinar que os conflitos decorrentes de relações entre pessoas do 

mesmo sexo fossem submetidos à Vara de Família: considerou-se que, em se tratando de 

situações que envolvem relações de afeto, mostra-se competente para o julgamento da 

causa uma das varas de família, à semelhança das separações ocorridas entre casais 

heterossexuais
90

.  

Para essa linhagem de civilistas, no cerne da concepção contemporânea de família 

se situaria a mútua assistência afetiva, a chamada affectio maritalis, conceituada como a 

vontade específica de firmar uma relação íntima e estável de união, entrelaçando as vidas e 

gerenciando em parceria os aspectos práticos da existência. A afetividade é o elemento 

central desse novo paradigma, substituindo a consanguinidade e as antigas definições 

assentadas em noções como normalidade e capacidade de ter filhos. Esses juristas 

entendem que a nova família, tomada como comunidade de afeto, foi consagrada pelo 

texto constitucional de 1988 e proclamam uma concepção eudemonista da família: não é 
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mais o indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas a família e o casamento 

que existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua aspiração à felicidade. 

Como adiantamos, Pereira Jr. se coloca contra essa visão das relações familiares. 

Para ele o afeto é, essencialmente, um elemento da dimensão interna. Sem considerar a 

possibilidade de que ele comporte manifestações exteriores e possa, assim, ser apreendido 

objetivamente, Pereira Jr. argumenta que, por ser elemento de dimensão interna, o afeto 

varia, é um elemento passivo, e essas características impediriam que o direito de família o 

tomasse como base para tutelar uma relação jurídica, dado que o direito de família, o 

direito em geral, leva em consideração, principalmente, o comportamento, a declaração de 

compromisso e o fato eventual. Seriam esses, segundo ele, os três elementos previstos pelo 

artigo 226, da CF: o casamento é declaração negocial de compromisso; a união estável é 

um fato externado em um comportamento objetivo; a filiação é o fato da geração ou da 

adoção
91

. Pereira Jr. não considera, no entanto, que gays e lésbicas só não podem se casar e 

só não podem declarar seu compromisso, por serem gays e lésbicas. Desconsidera que não 

há outro elemento além da orientação sexual a impedir que o comportamento a configurar 

a união estável entre heterossexuais também possa ser observado entre gays e lésbicas. 

Em análise, é preciso considerar, portanto, que o suposto de que gays e lésbicas não 

podem se casar parece levar Pereira Jr. a supor que gays e lésbicas não podem efetuar a 

declaração negocial característica, para ele, do casamento e observar o comportamento que 

configuraria a união estável. Sua argumentação parece esclarecer por que se defende a 

regulação da conjugalidade gay e lés ica “com o mesmo nome” e por que os ministros do 

STF insistem na afetividade como critério para o reconhecimento formal da entidade 

familiar formada por gays e lésbicas. Não se trata propriamente de apelar ao que seria o 

único critério a possibilitar sua inclusão no direito de família, como parecem sugerir seus 

detratores. Trata-se, isso sim, de criar condições para que a capacidade “negocial” de gays 

e lés icas, sua autonomia da vontade, e seu “comportamento” possam produzir os mesmos 

efeitos que produzem a vontade e o comportamento de pessoas em relações heterossexuais.  

Em artigo anterior à palestra na Câmara dos Deputados, Pereira Jr. considera que o 

Estado tem o dever de regular a família, célula-mãe da sociedade civil, a fim de assegurar-

lhe uma proteção especial. O valor social da família teria sido consagrado na ordem 
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constitucional e, por isso, o Estado poderia intervir no âmbito familiar. Nesse artigo, 

Pereira Jr. discorre sobre a família na Constituição Federal e argumenta que o constituinte 

teria, por um lado, reconhecido diferentes categorias de organização familiar e, por outro, 

estabelecido uma hierarquia entre elas, indicando as que são mais adequadas à ordem 

social
92

. Nesse sentido, a proteção prometida à família monoparental atenderia à prioridade 

absoluta da criança e do adolescente, que passam a desfrutar dos mesmos benefícios dos 

filhos das famílias constituídas pelo casamento. Em relação às uniões estáveis, o autor 

pondera que o Estado vincula quem não quis se vincular, uma vez que a família tem 

organicidade transcendente a seus membros. Porém, apesar de a união estável se 

assemelhar ao casamento, ela não se confunde com ele. O constituinte não definiu as duas 

situações com idêntico qualificativo. Pereira Jr. ressalta que a Constituição previu que a lei 

facilitasse a conversão da união estável em casamento, o que levaria a inferir que o 

casamento é a causa final e exemplar da união estável. Segundo ele, é sintomático que a 

Constituição apresente os conceitos de família e entidade familiar grafados de modo 

diferente, em dispositivos autônomos (art. 226, caput e art. 226 §§ 3° e 4°), que se 

aproximam apenas para efeito da proteção do Estado (art. 226 § 3°). Por isso, ele conclui 

que há um modelo ideal de família, a família desejada pela sociedade, que seria a família 

matrimonial, como se pode depreender da ordem de apresentação de ambos os conceitos
93

. 

Nessa linha de argumentação, Pereira Jr. sustenta, enfim, que a exclusão das uniões 

homoafetivas do rol das entidades familiares tem, portanto, uma razão de ser, é justificada 

e deve ser mantida. Em sua opinião, essa exclusão seria justificada em função de um 

projeto de sociedade, que é majoritário, embora não juridicamente obrigatório. Podemos 

perceber, com Mello, que Pereira Jr. parece ver as relações afetivas como meio para a 

realização de um modelo ideal de família e de sociedade, estruturado à imagem e 

semelhança de concepções morais ou religiosas conservadoras. Em sua argumentação, o 

indivíduo aparece como meio para a realização de um projeto de sociedade. Considerando 

que a plena realização da sua humanidade compreende as relações afetivas, a liberdade de 

escolha dessas relações e de projetos de vida, podemos pensar que o pleno reconhecimento 

da humanidade do próprio indivíduo dependeria de ele se moldar ao papel social que lhe é 
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designado pela tradição. No caso, esse seria o papel de membro da família heterossexual, 

dedicada à reprodução e à criação dos filhos. 

É interessante observarmos que alguns dos argumentos utilizados por Pereira Jr. já 

haviam sido utilizados por Miguel Reale. Em artigo, Reale dá mostras da sua visão das 

formações familiares ao esclarecer, p.e., que a união estável se situa entre o casamento e o 

concubinato, distinguindo-se de ambos, por ser aquele a entidade máxima, que a lei 

privilegia, e ser o outro constituído à margem da lei
94

. Para ele, equivocam-se aqueles que 

afirmam não haver hierarquia entre as entidades familiares previstas no rol do artigo 226 

da CF, pois que seria irrecusável o primado conferido à sociedade conjugal. Reale 

argumenta, então, que, para demonstrar a posição preeminente da sociedade conjugal, 

basta observar que, segundo o §3º do citado art. 226, deve a lei facilitar a conversão da 

união estável em casamento. O casamento teria sido eleito, assim, a um modelo ideal pelo 

constituinte. No que concerne à união entre pessoas do mesmo sexo, Reale afirma que 

somente uma emenda constitucional teria competência para estender os mesmos direitos já 

conferidos à família e às entidades familiares às parcerias homossexuais. Segundo ele, o 

Código Civil de 2002 não tratou das parcerias entre pessoas do mesmo sexo porque a 

matéria não é de direito civil, mas de direito constitucional, dado que foi a Constituição 

que criou a união estável entre um homem e uma mulher
95

. 

Outro jurista interessante a acompanhar nesse debate é Álvaro Villaça Azevedo, 

pelo tom e pelos termos em que argumenta, bem como porque ele muda de posição após o 

julgamento do STF. Em 1998, Villaça pu lica um artigo intitulado “Uniões entre pessoas 

do mesmo sexo”. Nele, sustenta que essas uniões difeririam do casamento civil, que tem a 

diversidade de sexo como condição necessária. Para ele, tais uniões também não 

configurariam união estável, pois que a Constituição só reconheceria como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher. Segundo Villaça, a aquisição de bens 

pelo esforço comum de conviventes do mesmo sexo configuraria contrato de sociedade 

reconhecido pelo art. 1.363 do Código Civil. Em sua análise do Projeto de Lei de nº 

1.151/1995, o jurista ressalta a importância do dispositivo do art. 3º, §2º, do projeto, que 

proíbe a adoção, a tutela ou a guarda de crianças e adolescentes por dois homens ou duas 
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mulheres em conjunto, mesmo que a criança ou o adolescente sejam filhos biológicos de 

um dos parceiros. Na opinião de Villaça, a vedação da adoção conjunta era uma medida 

importante, que evitaria traumas de caráter psíquico, decorrentes do fato de se ter só pais 

ou só mães. O civilista não considera que há ou pode haver intuito de constituir família na 

parceria civil registrada, de sorte que, para ele, não há lar em sentido próprio
96

.  

É importante comentar que, seguindo os debates em publicações voltadas para o 

público LGBT, o sociólogo Luiz Mello indica que essa foi, de fato, uma concessão do 

movimento brasileiro destinada a facilitar a aprovação do projeto, embora a história mostre 

que ela não foi suficiente para alcançar aquele que era, na época, seu interesse maior, qual 

seja, regular formalmente as relações conjugais de gays e lésbicas
97

. À luz da própria 

argumentação dos opositores ao reconhecimento de direitos de família a gays e lésbicas, 

podemos considerar, no entanto, que as concessões do movimento nesse ponto têm um 

aspecto algo “traiçoeiro”. É compreens vel que elas precisassem ser feitas, mas não 

podemos negligenciar que em nome de alguma regulação formal das relações conjugais 

são descartados, justamente, o casamento e os direitos parentais, ou seja, os dois elementos 

que, como podemos apreender das argumentações de Pereira Jr., Villaça e Reale, 

caracterizariam essencialmente a família.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo as uniões entre pessoas do 

mesmo sexo como entidades familiares implica uma mudança no enfoque de Villaça no 

trato da matéria. O autor passa a considerar que a 'união homoafetiva' constitui união de 

caráter familiar. Todavia, seria melhor, em sua opinião, encará-la como um instituto 

jurídico autônomo, no contexto do art. 226 da Constituição Federal. Enquanto a matéria 

não for objeto de legislação própria, a união homoafetiva irá recebendo a proteção como 

se fosse união estável, com os beneplácitos dos artigos 1.723 a 1.725. Na prática, segundo 

Villaça, isso implicaria, p.e., que os 'companheiros homoafetivos' não pudessem converter 

sua união em casamento, a não ser que seja entendida a posição do Supremo Tribunal 

Federal como equiparação total das duas uniões
98

. 
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Antes de passarmos aos argumentos favoráveis ao reconhecimento das uniões 

homoafetivas, cabe mencionar o argumento da separação de poderes, que aparece a meio 

caminho entre os favoráveis e os contrários. Esses argumentos serão analisados com maior 

parcimônia no segundo capítulo desta dissertação, mas é importante pontuar, aqui, que eles 

não se opõem ao casamento homoafetivo como uma causa justa. Pelo contrário, autores 

como Lênio Streck, Vicente Barreto e Rafael de Oliveira ressaltam que são favoráveis às 

uniões e a todos os direitos civis dela decorrentes
99

. Todavia, enxergam o texto da 

Constituição como um obstáculo a elas, porque ele fala, expressamente, em homem e 

mulher. Para tais autores, sem uma lei ou uma emenda constitucional, não se poderia 

equiparar as uniões estáveis de casais do mesmo sexo àquelas formadas por casais 

heterossexuais. Eles lembram que em países conservadores, como Portugal e Espanha, as 

uniões entre pessoas do mesmo sexo foram reguladas por meio de lei. Segundo esses 

autores, é preocupante que no Brasil a questão tenha sido resolvida pelo Judiciário, em 

especial porque, no caso em questão, a Constituição estabelece um limite semântico-

pragmático à extensão da norma. A questão que os preocupa, portanto, é a separação de 

poderes. Streck, Barreto, entre outros, argumentam que um Judiciário ativista pretende 

substituir o legislador em juízos morais e, infelizmente, é um ônus da democracia que as 

questões morais tenham que passar pelo crivo da maioria. O Judiciário, em seu entender, 

não pode justificar uma decisão apenas pela justeza da causa, porque existem inúmeras 

outras injustiças no Brasil que não poderão ser resolvidas por ele. Quanto à interpretação 

da Constituição feita pelo STF, tais autores consideram que não se trata de uma questão de 

interpretação conforme, pois que o artigo 1.723 do Código Civil dispõe exatamente o 

mesmo que a Constituição. Para defender seu ponto de vista, rebatem o argumento do 

movimento LGBT de que nos Estados Unidos o reconhecimento também foi efetuado pela 

via judiciária. A esse respeito diferenciam a Constituição analítica brasileira da 

Constituição não analítica americana. Nessa linha de pensamento, a classificação das 

constituições permitiria, portanto, que a Constituição norte-americana, sendo não analítica, 

pudesse ampliar o alcance dos direitos individuais, enquanto a Constituição brasileira, por 
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ser analítica, estaria engessada pelo dispositivo do art. 226, que prevê apenas a união 

estável entre um homem e uma mulher
100

. 

Contemplando as diferentes abordagens constitucionais da questão, podemos 

pontuar que outra parte da doutrina brasileira pretende conferir legitimidade às relações 

entre pessoas do mesmo sexo. Para juristas como Luís Roberto Barroso
101

, Daniel 

Sarmento
102

, Gustavo Tepedino
103

, entre outros, (i) a homossexualidade é um fato da vida; 

(ii) as relações homoafetivas são fatos lícitos e relativos à esfera privada individual; (iii) o 

intérprete constitucional deve ser movido por argumentos de razão pública, e não por 

concepções particulares, sejam elas religiosas, políticas ou morais. Esses autores destacam, 

ademais, que a homossexualidade não viola norma jurídica, nem é capaz, por si só, de 

afetar a vida de terceiros. Assim, se a ordem jurídica de um Estado democrático não deve 

ser capturada por concepções particulares, sejam religiosas, políticas ou morais, a 

indiferença do Estado em relação às uniões duradouras, contínuas e de convivência pública 

entre pessoas do mesmo sexo assinala um juízo de desvalor, tornando seu não 

reconhecimento uma omissão inconstitucional
104

. 

Há desse lado da controvérsia algumas teses comuns. Os que propugnam pelo 

reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo argumentam que a liberdade de 

orientação sexual está compreendida na liberdade de autodeterminação, protegida pela 

Constituição no rol dos direitos fundamentais (art. 5, inciso X). Essa liberdade seria 

edificada a partir da não regulação da matéria pela Constituição. Lançando mão de um 

argumento de matriz kelseniana, consideram que a Constituição não interdita o 

reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo e, por força dos princípios da 

                                                                 
100

 STRECK, Lênio. Sobre a decisão do STF (uniões homoafetivas). Disponível em 

<http://leniostreck.blogspot.com.br/2011/06/sobre-decisao-do-stf-unioes.html>. Acesso em 30 de dezembro 

de 2016. 
101

 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 

no Brasil. Revista diálogo jurídico, n. 16, 1-32, 2007, p.5. 
102

 SARMENTO, Daniel. Casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo: perspectivas 

constitucionais. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (orgs.). Igualdade, 

diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 69. 
103

 TEPEDINO, GUSTAVO. Opinião doutrinária pro bonus ao Instituto de Direito Civil acerca da 

interpretação constitucional do art. 1.793 do Código Civil brasileiro. Disponível em 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiF

oqSCxcnGAhXDEpAKHYQZBBA&url=http%3A%2F%2Fwww-

antigo.mpmg.mp.br%2Fportal%2Fpublic%2Finterno%2Farquivo%2Fid%2F24115&ei=ngucVYXbFcOlwAS

Es5CAAQ&usg=AFQjCNEcw3keHNV8_mNl_lHkDymNFgpDQA&sig2=jU9AIUAIdM9UtLCwCVXvZA

>. Acesso em 07 de julho de 2015. 
104

 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 

no Brasil. Revista diálogo jurídico, n. 16, 1-32, 2007, p.5. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiFoqSCxcnGAhXDEpAKHYQZBBA&url=http%3A%2F%2Fwww-antigo.mpmg.mp.br%2Fportal%2Fpublic%2Finterno%2Farquivo%2Fid%2F24115&ei=ngucVYXbFcOlwASEs5CAAQ&usg=AFQjCNEcw3keHNV8_mNl_lHkDymNFgpDQA&sig2=jU9AIUAIdM9UtLCwCVXvZA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiFoqSCxcnGAhXDEpAKHYQZBBA&url=http%3A%2F%2Fwww-antigo.mpmg.mp.br%2Fportal%2Fpublic%2Finterno%2Farquivo%2Fid%2F24115&ei=ngucVYXbFcOlwASEs5CAAQ&usg=AFQjCNEcw3keHNV8_mNl_lHkDymNFgpDQA&sig2=jU9AIUAIdM9UtLCwCVXvZA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiFoqSCxcnGAhXDEpAKHYQZBBA&url=http%3A%2F%2Fwww-antigo.mpmg.mp.br%2Fportal%2Fpublic%2Finterno%2Farquivo%2Fid%2F24115&ei=ngucVYXbFcOlwASEs5CAAQ&usg=AFQjCNEcw3keHNV8_mNl_lHkDymNFgpDQA&sig2=jU9AIUAIdM9UtLCwCVXvZA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiFoqSCxcnGAhXDEpAKHYQZBBA&url=http%3A%2F%2Fwww-antigo.mpmg.mp.br%2Fportal%2Fpublic%2Finterno%2Farquivo%2Fid%2F24115&ei=ngucVYXbFcOlwASEs5CAAQ&usg=AFQjCNEcw3keHNV8_mNl_lHkDymNFgpDQA&sig2=jU9AIUAIdM9UtLCwCVXvZA


41 
 

igualdade e da não discriminação (art. 5, caput), ela acabaria por determinar que relações 

públicas e duradouras entre pessoas do mesmo sexo recebam tratamento igual ao da união 

entre homem e mulher. Nessa linha, não caberia ao Estado estabelecer diferença entre 

projetos de vida. 

De início, essa argumentação foi sustentada, sobretudo, pela corrente doutrinária do 

chamado “direito civil constitucional”, que parte da premissa de que a Constituição, como 

norma hierarquicamente superior a todas as demais, determina os valores que devem 

informar a legislação e, em especial, a interpretação de todo o ordenamento jurídico, 

inclusive do direito civil. No que interessa à discussão sobre a regulação da conjugalidade 

de gays e lésbicas, essa corrente foi responsável pelo deslocamento da reprodução como 

objetivo precípuo da união entre duas pessoas e pela consolidação do afeto como princípio 

do direito civil. A constitucionalização do direito civil deslocou, de um modo mais geral, 

as questões patrimoniais do centro do direito de família para nele colocar aspectos 

existenciais individuais. Fala-se, assim, em despatrimonialização e personalização desse 

ramo do direito e, no que concerne à família, rompe-se com as fronteiras que 

tradicionalmente separam público e privado
105

.  

Segundo o italiano Pietro Perlingiere, um dos precursores do direito civil 

constitucional, a inspiração dessa teoria é a leitura do código civil à luz da opção 

ideológico-jurídica constitucional, i.e., as normas infraconstitucionais encontrariam limites 

insuperáveis no respeito aos direitos fundamentais. Para essa corrente de civilistas, a 

constituição ocupa o lugar mais alto na hierarquia das fontes, dando unidade ao 

ordenamento jurídico
106

. Dessa forma, a solução para cada controvérsia não pode mais ser 

encontrada levando em conta somente um artigo de lei separadamente, mas deve-se levar 

em consideração todo ordenamento jurídico, e, em particular, seus princípios 

constitucionais
107

. O respeito aos valores e aos princípios fundamentais da constituição 

representa, para Perlingiere, a passagem essencial para estabelecer uma rigorosa relação 
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entre poder do Estado e poder dos grupos, entre maioria e minoria, entre poder econômico 

e os direitos dos mais desfavorecidos
108

. 

Segundo Paulo Lôbo, existe unidade hermenêutica entre Constituição e Código 

Civil, tendo a Constituição como ápice conformador da elaboração e aplicação da 

legislação civil. Para ele, o jurista deve interpretar o Código Civil segundo a 

Constituição
109

. De acordo com Gustavo Tepedino, para o direito civil constitucional, a 

Constituição da República traduziu a nova tábua de valores da sociedade, estabeleceu os 

princípios fundantes do ordenamento jurídico e alterou radicalmente os paradigmas 

hermenêuticos para a compreensão dos modelos de convivência e para a solução dos 

conflitos na esfera da família
110

. Para os civilistas filiados à doutrina do direito 

constitucional, a partir de 1988, as inúmeras alterações impostas ao direito de família não 

podem ser examinadas de forma isolada ou casuística, senão no quadro dos princípios 

constitucionais, que desenharam novo conceito de unidade familiar. A Constituição 

também teria inaugurado, afinal, uma nova ordem para o direito de família, em que as 

entidades familiares teriam passado a ser tuteladas não em razão de um pretenso valor 

intrínseco, mas como instrumento para o desenvolvimento da personalidade humana
111

.  

Para os que se posicionam desse lado da controvérsia, as concepções de inclusão e 

cidadania teriam se instalado definitivamente no direito de família. Disso decorre uma 

transfiguração da maioria das grandes discussões do direito de família em questões de 

direitos humanos, por se resumirem, no limite, a uma questão de inclusão ou exclusão da 

ordem social e jurídica
112

. Para o Pietro Perlingiere, p.e., a família é valor 

constitucionalmente garantido nos limites de sua conformação e de não contrariedade aos 
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valores que caracterizam as relações civis, especialmente a dignidade humana. Para o 

civilista, ainda suas modalidades de organização possam ser diversas, a finalidade da 

família é a educação e à promoção de seus membros. O italiano considera que sua 

concepção ancorada na dignidade humana não significa a glorificação de perspectivas 

anarquistas ou de um mesquinho individualismo, ao contrário, para ele, o reconhecimento 

normativo do primado da pessoa acompanha-se à contextual afirmação dos deveres de 

solidariedade. No que tange ao fundamento da família, Perlingiere entende que: 

O sangue e os afetos são razões autônomas de justificação para o momento 

constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante e 

espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador comum de qualquer 

núcleo familiar. O merecimento de tutela da família não diz respeito 

exclusivamente às relações de sangue, mas, sobretudo, àquelas afetivas que se 

traduzem em uma comunhão espiritual e de vida. (...) Se o dado unificador é a 

comunhão espiritual e de vida, deve ser evidenciado como ela se manifesta em 

uma pluralidade de manifestações, em relação aos ambientes e ao diverso grau 

sócio-cultural: da família nuclear sem filhos à grande família. Cada forma 

familiar tem uma própria relevância jurídica, dentro da comum função de serviço 

ao desenvolvimento da pessoa; não se pode portanto afirmar uma abstrata 

superioridade do modelo da família nuclear em relação às outras
113

. 

Em linha com esse entendimento, Perlingiere conclui que a família por si só não é 

titular de interesse separado e autônomo, superior ao interesse de desenvolvimento pleno e 

livre de cada pessoa. Por essa razão, o autor entende que as várias teorias que discorrem 

sobre um interesse familiar coletivo, de tipo público ou corporativo devem ser rejeitadas 

pelo civilista que o interprete os ditames civis a partir sob a ótica constitucional
114

. Nesse 

sentido, o constitucionalista e atual ministro do STF Luís Roberto Barroso argumenta que 

o não reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo não promove 

qualquer bem jurídico que mereça proteção em um ambiente republicano. Ao contrário, ele 

atenderia apenas a uma concepção moral que não pode se impor como juridicamente 

vinculante em uma sociedade democrática e pluralista, regida por uma Constituição que 

condena toda e qualquer forma de discriminação. Segundo o princípio da autonomia 

privada, as pessoas devem ter liberdades individuais que não podem ser cerceadas pela 

maioria
115

.  

                                                                 
113

 PERLINGIERE, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Tradução de 

Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 244. 
114

 PERLINGIERE, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Tradução de 

Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 246. 
115

 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 

no Brasil. Revista diálogo jurídico, n. 16, 1-32, 2007, p.18. 



44 
 

Para assinalar a lógica constitucional de inclusão, os defensores do reconhecimento 

jurídico das uniões entre pessoas do mesmo sexo argumentam que as uniões estáveis 

heterossexuais também experimentaram acolhimentos e rejeições, até que, com a 

Constituição de 1988, obtiveram reconhecimento, passando elas a serem caracterizadas 

como entidades familiares. De fato, mesmo atualmente, alguns autores consideram o 

casamento como o modelo ideal proposto pelo constituinte, como pudemos ler em artigos 

de Antônio Jorge Pereira da Silva Jr., que defende uma hierarquia de entidades 

familiares
116

. Contrariando esse tipo de argumento, aqueles autores consideram que o 

avanço do processo civilizatório se encarregou de condenar essas manifestações 

autoritárias e assentar a igual dignidade das diferentes etnias e confissões religiosas, assim 

como a paridade jurídica entre homem e mulher. Um processo semelhante estaria atuando 

para repelir a discriminação de homossexuais, no que se inclui o reconhecimento jurídico 

de suas uniões afetivas.  

 

1.4. As uniões homoafetivas na ADI 4.277 e na ADPF 132 

Esse processo tem tido um longo curso na história do direito brasileiro. Em parte, 

ele se beneficia de um deslocamento da questão da legitimidade das relações de família do 

direito positivo para a esfera da justiça
117

. Essa constatação parece verdadeira no que 

concerne às uniões de pessoas do mesmo sexo. Em artigo de 2012, Adílson José Moreira 

mostra que os casais de pessoas do mesmo sexo decidiram, estrategicamente, reclamar 

acesso às instituições que regulavam a convivência doméstica pela via do Judiciário, em 

vez de perseguir a legalização do casamento como o principal objetivo de sua agenda 

política. Muitos tribunais reconheceram a validade de suas demandas e os direitos 

conjugais foram gradualmente estendidos eles
118

. 

Em livro resultante de sua dissertação de mestrado, Adílson José Moreira analisa a 

jurisprudência brasileira que culminou na instituição do casamento entre pessoas do 
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mesmo sexo e apresenta as conquistas judiciais de casais de gays e lésbicas como uma 

história sobre a convergência de dois desenvolvimentos jurisprudenciais importantes: a 

tradição de proteger casais não casados e o surgimento de uma série de decisões que 

entendiam a igualdade como um princípio constitucional que visava a promover a 

emancipação social de grupos desfavorecidos. Segundo ele, os tribunais brasileiros teriam 

ampliado a proteção legal aos casais heterossexuais que viviam em coabitação e teriam 

simplesmente procedido do mesmo no que concerne aos casais de pessoas do mesmo sexo.  

Segundo Moreira, nas primeiras décadas do século XX, os tribunais brasileiros 

utilizaram duas estratégias para garantir a divisão equitativa da propriedade após a 

dissolução de um relacionamento heterossexual, no intuito proteger as mulheres de 

dificuldades econômicas. Primeiro, eles reconheceram o direito à compensação financeira 

para serviços domésticos e começaram a classificar a convivência doméstica como 

sociedade de fato, i.e., uma instituição que regula a divisão de bens entre os membros de 

um negócio comercial não registrado. Para evitar comparações de convivência doméstica 

com casamento religioso e ao mesmo tempo evitar o enriquecimento sem causa de uma 

pessoa em detrimento de outra, salientaram a natureza econômica dessas relações
119

. 

Durante as primeiras décadas, muitos Tribunais de Justiça sublinhavam a natureza imoral 

dessas relações e negavam direitos de propriedade aos casais não casados, alegando que 

essas relações colocavam em risco a instituição do casamento. Outros Tribunais de Justiça 

argumentavam que casais não casados construíam suas relações com base em sua vontade 

de vida em comum, o que justificaria a sua proteção legal. Após a década de 1950, muitos 

tribunais começaram a desenhar uma analogia entre a coabitação doméstica e o casamento 

civil e, no início da década de 1960, muitos tribunais invocaram a legislação que regula o 

casamento para resolver questões decorrentes da convivência doméstica. Os tribunais 

começaram a discutir que o casamento, e não parcerias de negócios, continha os princípios 

que deviam nortear o julgamento de questões relacionadas à convivência doméstica
120

. 

Segundo Adílson José Moreira, as demandas judiciais de casais de gays e lésbicas 

tiveram início no Brasil após o fim da ditadura militar. O movimento LGBT estava 

consciente das dificuldades de aprovar uma legislação que oferecesse qualquer tipo de 

                                                                 
119

 MOREIRA, José Adilson. We are Family! Legal recognition of same-sex unions in  razil!” The 

American Journal of Comparative Law, v. 60, n. 4, pp. 1003-1042, 2012, p. 1011. 
120

 MOREIRA, José Adilson. We are Family! Legal recognition of same-sex unions in Brazil! The American 

Journal of Comparative Law, v. 60, n. 4, pp. 1003-1042, 2012, p.1014. 



46 
 

proteção legal às suas uniões, mas a promulgação da Constituição de 1988 encorajou-os a 

buscar uma proteção através dos tribunais. Assim, os casais do mesmo sexo que 

começaram a litigar nos anos 1980 traçaram a estratégia de convencer os tribunais das 

semelhanças entre seu relacionamento e os de casais heterossexuais não casados. Adílson 

José Moreira mostra que esse foi um processo gradual e elenca cinco etapas em que ele 

teria se desenrolado: primeiro, a demanda por direitos de propriedade e por direitos sociais; 

segundo, a luta para entrar nas instituições que regulam a convivência doméstica; terceiro, 

uma série de ações destinadas a proteger os direitos dos homossexuais como direitos 

difusos; quarto, o reconhecimento das uniões homoafetivas no STF; quinta, a conversão de 

uniões estáveis de gays e lésbicas em casamento.  

A princípio, muitos tribunais concordavam que nada na legislação brasileira 

impedia os juízes de classificar as uniões entre pessoas do mesmo sexo como parcerias de 

fato, uma vez que esta instituição considerava-os como parceiros de negócios, e não como 

cônjuges. Como ocorre com as parcerias heterossexuais, a preocupação dos tribunais com 

isso era impedir o enriquecimento sem causa
121

. Depois de um longo debate entre os 

tribunais brasileiros, em 1998
122

, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que nada na 

legislação impedia o Judiciário de dar acesso aos direitos de propriedade aos casais do 

mesmo sexo. Embora o legislador ainda não reconhecesse as uniões de pessoas do mesmo 

sexo, o STJ entendeu que não se poderia ignorar o fato de que duas pessoas do mesmo 

sexo podem combinar esforços para construir uma vida juntos. Ainda, segundo o que nos 

conta Adílson José Moreira, depois de decisões repetidas reconhecendo as relações de 

pessoas do mesmo sexo como parcerias de fato, os tribunais começaram a reconhecer as 

semelhanças entre as relações entre dois homens ou duas mulheres e as relações entre um 

homem e uma mulher a fim de garantir acesso aos direitos sucessórios e sociais.  

Para Adílson José Moreira, muitos tribunais brasileiros começaram a interpretar a 

igualdade como um princípio constitucional que visa a promover a emancipação social dos 

grupos tradicionalmente desfavorecidos e, nesse sentido, as ações judiciais que 

demandavam acesso às prestações sociais levantaram questões importantes: nomeadamente 

a de saber se casais de gays e lésbicas poderiam ser reconhecidos como entidades 
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familiares. Ao classificar gays e lésbicas como membros de uma família, muitos tribunais 

brasileiros mudaram os contornos das parcerias de fato e começaram a caracterizar este 

instituto como comparável ao casamento e às uniões estáveis
123

. 

Apesar dessas transformações na jurisprudência brasileira, a própria Constituição 

constituía, na percepção dos atores políticos, um obstáculo ao reconhecimento das uniões 

estáveis de casais de pessoas do mesmo sexo
124

. No princípio dos anos 2000, casais de 

gays e lésbicas passaram a pleitear que os tribunais reconhecessem suas relações como 

união estável. Em reposta, alguns tribunais
125

 de fato estenderam esse status legal a tais 

casais, mas outros ofereceram forte oposição ao seu reconhecimento judicial.  

Diferenças regionais de tratamento judicial dessas demandas, ou da questão da 

conjugalidade de gays e lésbicas, instauraram um cenário de desigualdade jurídica de 

cidadãos brasileiros em função do seu domicílio. Casais gays e lésbicos domiciliados no 

Rio Grande do Sul tinham status familiar, enquanto aqueles domiciliados no Rio de Janeiro 

não. Foi em parte essa diferença de tratamento que levou o governo do Rio de Janeiro a 

provocar o Supremo Tribunal Federal em 2008, pedindo que ele desse à norma do Código 

Civil uma interpretação conforme a Constituição Federal. Dessa iniciativa resultou a ADPF 

132 e a propositura de uma ação similar pela Procuradoria Geral da República, que 

resultou na ADI 4.277. Em decorrência dessas duas ações, julgadas em conjunto, em maio 

de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os casais formados por pessoas do 

mesmo sexo como entidades familiares e concedeu-lhes todos os direitos decorrentes da 

união estável.  

Os autores do pedido questionaram a constitucionalidade do artigo 1.723 do Código 

Civil 2002, que, na esteira da norma constitucional, definem a união estável como a união 

entre um homem e uma mulher com o objetivo de constituir uma família. Esta norma legal 

foi muitas vezes utilizada para negar a proteção legal aos casais de gays e lésbicas, sob a 
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alegação de que eles não podem ser considerados como entidades familiares. Para desfazer 

esse entendimento, o STF sustentou que a disposição do Código Civil continha uma noção 

restritiva da família, que criaria um conflito com o interesse constitucional de proteger a 

pluralidade de arranjos familiares existentes na sociedade brasileira. Como ressalta José 

Luiz de Souza de Moraes, a ementa da decisão foi baseada na proibição de discriminação 

das pessoas em razão do sexo, a proibição do preconceito, ao pluralismo como valor sócio-

político-cultural e a liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos 

direitos fundamentais do indivíduo, como expressão da autonomia de vontade e no direito 

à intimidade e à vida privada
126

. 

No julgamento, alguns ministros, como Carlos Ayres Brito, Luiz Fux, Carmen 

Lúcia, Joaquim Barbosa e Celso de Mello, optaram por uma interpretação extensiva da 

norma, enquanto outros, como Cezar Peluso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, 

entenderam haver uma lacuna no ordenamento e que as normas constitucionais que 

dispõem sobre a família se aplicariam às uniões homoafetivas por analogia. Esse esforço 

hermenêutico assinala a importância histórica da teoria e da filosofia do direito no que toca 

à garantia de direitos humanos fundamentais e à plena cidadania de gays e lésbicas no 

Brasil. Em função das dificuldades e resistências que influenciam a ação do Executivo e o 

Legislativo federais no Brasil, o Poder Judiciário desempenhou um papel importante no 

que se refere à proteção desses direitos. No Judiciário, eles têm sido abordados como uma 

questão de direitos de minorias e, por conseguinte, enquadrados no marco da Constituição 

Federal. Em geral se entende que esses são direitos humanos e, ao mesmo tempo, direitos 

de cidadania, que incluem a "última grande minoria".  

Por questões de direito processual, os ministros, como dissemos, apreciam a ADPF 

132 e ADI 4.277 em conjunto, julgando-as procedente por unanimidade, embora com 

nuances quanto à fundamentação. Pela qualidade das ações, a decisão tem eficácia 

vinculante e, como se nota na sessão e nos votos por escrito, ela acaba por suprir a falta de 

regulação das relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Na petição inicial, 

a Procuradoria Geral da República (PGR) argumenta que era preciso regular a matéria 

igualmente para todos, dado que os Tribunais de Justiça dos diferentes Estados da 

Federação tinham posições majoritárias discrepantes a seu respeito: dentre os que 
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informaram o STF, eram majoritariamente favoráveis aos direitos de gays e lésbicas o 

Acre, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, e majoritariamente contrários 

o Distrito Federal e Santa Catarina.  

Discute-se, na ADI 4.277, se a união homoafetiva é entidade familiar para fins de 

tutela constitucional. Um problema inicial consiste em que a norma do Código Civil, o 

artigo 1.723, praticamente replica o artigo 226, §3º, da Constituição, de modo que não há 

inconstitucionalidade manifesta. Em ambos, fala-se que a união estável configura-se como 

a união de um homem e de uma mulher, para a qual a norma civil estabelece os critérios da 

convivência pública, duradoura, com projeto de vida em comum. Na sustentação oral de 

Luís Roberto Barroso, representante do Governador do Rio de Janeiro, e no voto do 

ministro Gilmar Mendes, fica claro, porém, que, em seu entender, o pedido de 

interpretação conforme a Constituição é pertinente porque a norma do Código Civil tem 

sido usada como óbice ao reconhecimento dos direitos de homossexuais. Seria primordial 

saber, portanto, se a Constituição Federal possibilita ou não reconhecê-los. 

Em linhas gerais, para os amici curiae Fundação Eduardo Banks e a CNBB, a 

Constituição impossibilita o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, por 

definir que a união estável requer um homem e uma mulher. Em compensação, para a 

maioria, a Constituição não só não interdita as relações entre pessoas do mesmo sexo, 

como princípios constitucionais imporiam reconhecê-las, em especial os princípios da 

liberdade, da igualdade, da dignidade humana e da segurança jurídica, reunidos no artigo 

5º da Constituição. O princípio da liberdade implicaria que todas as pessoas têm o direito 

de se autodeterminar, aí incluída a orientação sexual, e escolher com quem se relacionar Já 

a igualdade imporia não depreciar escolhas de alguns em detrimento de outros. A 

dignidade humana seria, ao seu turno, um impedimento à negação de direitos humanos – 

direitos individuais – a uma minoria em nome de uma moralidade pública, porque ninguém 

pode ser instrumento para projetos alheios. Por fim, o princípio da segurança jurídica 

implicaria que pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo em convivência 

duradoura e pública têm direito a igual proteção do seu projeto comum pelo direito.  

Dando voz aos atores políticos engajados nesse processo judicial, procuramos 

mostrar adiante que o representante da Fundação Eduardo Banks e o da CNBB invocam, 

sobretudo, a norma constitucional que dispõe sobre a proteção da família e enumera o que 
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é entidade familiar: o casamento, a união estável e a família monoparental. Para Hugo 

Cysneiros, advogado da CNBB, a letra da Constituição brasileira é inequívoca e o texto 

constitucional tem de prevalecer, porque consubstancia o acordo a que se chegou ao se 

conformar o pacto social: daí a sua conclusão de que o pedido de interpretação 

constitucional da norma do Código Civil é extravagante. Já os demais amici curiae e a 

unanimidade dos ministros do STF entendem que é preciso adequar a Constituição à nova 

realidade emergente, conforme o ministro Celso de Mello, e às demandas por 

reconhecimento, conforme o ministro Joaquim Barbosa.  

O raciocínio comum aos ministros é que a Constituição protege a família e a base 

da família é o afeto, não o matrimônio, de modo que as relações 'homoafetivas' poderiam 

configurar entidade familiar, como as 'heteroafetivas'. Um argumento a aprofundar em 

pesquisas futuras é que o uso dos termos 'homoafetivo' e 'homoafetividade' pelos ministros 

do Supremo no julgamento teria facilitado a integração das relações entre pessoas do 

mesmo sexo na ordem familiar porque, pelo menos desde a Constituição de 1988, as 

relações familiares têm o afeto, e não a procriação ou o casamento, como o elemento 

central. Além disso, o deslocamento nominal da sexualidade e sua substituição pela 

afetividade na discussão sobre os direitos de gays e lésbicas contribuem para mudanças nas 

convenções sociais acerca da homossexualidade, comumente associada à perversão sexual, 

à promiscuidade e à pedofilia
127

. 

Os ministros discutem os termos e o modelo desse reconhecimento. Para o relator 

do caso, Carlos Ayres Brito, e os ministros que o acompanham, as 'uniões homoafetivas' se 

equiparam às uniões estáveis, desde que preenchidos os requisitos da convivência 

duradoura, pública, com projeto de vida comum. Para os ministros Ricardo Lewandowski, 

Gilmar Mendes e Cezar Peluso, ao seu turno, a proteção constitucional dessas uniões 

impõe criar um novo modelo, que, em analogia à união estável, eles denominam 'união 

homoafetiva estável' e 'união civil homoafetiva'. Mas esse modelo seria precário, por se 

tratar de uma criação judicial, fruto da atuação legisladora do STF, que Lewandowski e 

Mendes ressaltam apenas ser necessária em função da inércia do Poder Legislativo no que 

se refere à regulação de direitos de gays e lésbicas.  
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No julgamento, dá-se preferência aos direitos individuais e aos direitos de minorias 

em relação as deliberações parlamentares e entende-se que a família é uma construção 

social que, pela Constituição Federal, prescinde do casamento e seria baseada em laços de 

afeto. Essas preferências são uma contrarresposta aos esforços dos representantes da 

Fundação Eduardo Banks e da CNBB por sacralizar a Constituição e torná-la imutável no 

tempo, não responsiva à vida social. Pode-se perscrutar, em contrapartida, se na articulação 

de tais preferências os ministros também não operam com uma ideia de pessoa sacralizada, 

mas, mesmo que seja assim, o uso que fazem dela acaba por reordenar a ordem 

constitucional, a fim de nela incluir as relações duradouras e públicas entre pessoas do 

mesmo sexo, consideradas entidades familiares. 

Debrucemo-nos, agora, sobre a argumentação desses distintos atores na sessão. O 

então advogado representante do governador do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso, 

começa sua sustentação afirmando que a história da civilização é uma história de inclusão. 

Em cada fase haveria argumentos racionais para justificar o preconceito, seja contra 

judeus, negros, mulheres, comunidade indígenas, deficientes físicos. O STF tinha sido 

chamado a cuidar de um assunto do qual nem o legislador, nem o constituinte, cuidaram, 

os direitos de homossexuais, em especial, o acolhimento dos seus afetos pela Constituição. 

Esse acolhimento era possível, segundo Barroso, porque a homossexualidade é um 'fato da 

vida', uma 'circunstância pessoal', um 'destino', e tanto ela quanto a união homoafetiva são 

lícitas. Em seu entender, um 'conjunto impressionante de princípios' concorreria para o seu 

reconhecimento: o princípio da igualdade, da liberdade, da dignidade humana, da não 

discriminação e da segurança jurídica. Barroso insiste no reconhecimento da união 

homoafetiva em igualdade com a união entre um homem e uma mulher e, para desacreditar 

aqueles que sustentam que o reconhecimento pedido era desnecessário porque os direitos 

de gays e lésbicas já podiam ser garantidos pela constituição de uma sociedade de fato, ele 

pergunta: duas pessoas que comprometem a sua vida em um projeto afetivo, em um projeto 

de vida em comum, elas estão em uma sociedade de fato, como em uma barraca na feira 

ou elas estão em uma união estável, em um projeto de vida em comum, em uma entidade 

familiar? Barroso reitera, então, o seu respeito pelas convicções religiosas daqueles que se 

opõem ao pedido primeiro efetuado pelo governador e ressalta que a beleza da democracia 

está na pluralidade, na tolerância, no respeito ao diferente, na convivência pacífica. 
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Na sessão, a maior parte dos amici curiae se manifesta pela tutela constitucional 

das relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Sustentam essa posição a Conectas 

Direitos Humanos, o IBDFAM, o Grupo Arco-Íris, a ABGLT, a ANIS, o CEDI-MG e a 

Associação de Incentivo à Educação e à Saúde de São Paulo. Como adiantamos dois amici 

curiae se manifestam contra ela, a CNBB e a Fundação Eduardo Banks.  

Pela Conectas Direitos Humanos, Oscar Vilhena pondera que gays, lésbicas, 

travestis e transexuais formam uma 'minoria insular' e, diferentemente das que pertencem a 

minorias raciais ou a qualquer outra, elas são discriminadas no seio da própria família. Por 

isso, arrisca que o sistema majoritário dificilmente incorporará suas demandas e o 

Judiciário teria sido chamado a cumprir papel importante para fazer avançar essa agenda. 

No caso brasileiro, essa contribuição do Judiciário seria mais digna de nota, segundo 

Vilhena, porque nossa Constituição especifica o gênero para que se configure a união 

estável, à diferença do que consta na constituição dos outros dois países em que se teria 

avançado via judicial, a saber, a África do Sul e a Colômbia. Em sentido diferente, Virgílio 

Afonso da Silva entende que quanto mais detalhada a regulamentação do tema e mais 

específica no que se refere ao sexo dos parceiros, menos liberdade têm as cortes para 

resolver o assunto. No caso do Brasil, a Constituição estabelece que, de uma parte, todos 

são iguais perante a lei (artigo 5º) e, de outra, que a união estável é constituída por um 

homem e uma mulher (artigo 226, §3º). Nós abordaremos mais detidamente o argumento 

de Silva no segundo capítulo desta dissertação. 

Entre os amici curiae, o tema da família recebe maior atenção de Paulo Roberto 

Iotti Vecchiatti, representante da Associação de Incentivo à Educação e à Saúde de São 

Paulo. Vecchiatti assinala que a família conjugal é objeto do artigo 226, §3º, e argumenta 

que esse artigo não estabelece que apenas o casamento, a união estável entre homem e 

mulher e a família monoparental podem ser entidades familiares protegidas pela 

Constituição. Compartilhando o que parece ser um senso comum no julgamento, de que a 

família é uma construção social, Vecchiatti afirma que o entendimento sobre o que forma a 

família mudou ao longo da história, mas a capacidade de procriação nunca teria sido 

critério para o seu reconhecimento. Por fim, tocando em um ponto sensível do debate 

público sobre direitos de LGBTs no Brasil, retoma um dito corrente, de que o Estado é 

laico, mas a população, não. Retoma-o para assentar o que será elaborado pelo decano 

Celso de Mello, a saber, que, em um Estado laico, a hermenêutica constitucional submete o 
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moralismo das maiorias aos princípios constitucionais, no caso, aos princípios da 

igualdade, da liberdade, da dignidade humana.  

Em todos esses pontos, a argumentação de Vecchiatti se choca com a de Hugo 

Cysneiros, que fala pela CNBB, e com a do representante da Fundação Eduardo Banks, 

ambos contrários ao reconhecimento das relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo 

em igualdade com a união estável entre um homem e uma mulher. Subindo o tom para 

falar pelos bispos do Brasil, Cysneiros inicia sua sustentação decretando que a pluralidade 

tem limites. Sem esclarecer quem os delineia, cuida ele mesmo de definir algumas das suas 

fronteiras: Poligâmicos e incestuosos alegrai-vos. Irônico, segue, então, aludindo à 

sustentação de Barroso e à argumentação da Procuradoria: Eis aqui uma excelente tese 

para justificar seus comportamentos. Aliás, fundamentos filosóficos, como dizem na 

petição inicial: vocês existem e têm afeto. Cysneiros empenha-se em mostrar que a 

homossexualidade ser um fato da vida, como disse Barroso, e homossexuais se unirem 

pelo afeto não são suficientes para justificar a inclusão das suas relações na ordem 

constitucional. Não seriam suficientes para tanto porque sua inclusão contraria a letra da 

Constituição. Limitando-se a afirmar que a letra da lei tem de valer, por consubstanciar um 

acordo, i.e., os termos em que se contratou para entrar em um pacto social, Cysneiros não 

rebate frontalmente o argumento de que os princípios constitucionais que asseguram 

direitos à pessoa impõem uma interpretação da Constituição que resultaria na inclusão das 

relações 'homoafetivas' entre as relações dignas da sua tutela. Em linha com a posição 

predominante na Igreja Católica, afirma que é desnecessário reconhecer direitos de 

homossexuais, dado que eles já desfrutam dos direitos e das liberdades individuais 

consagrados na Constituição. Seu argumento só se sustenta, no entanto, se entendemos que 

a Constituição encerra outras escolhas, e elas interditam o reconhecimento das uniões entre 

pessoas do mesmo sexo. Como quer marcar distância em relação às ordens moral e 

religiosa, Cysneiros não pode ir tão longe. Ele insiste na vontade do legislador. Sustenta 

que, a despeito da falta do “apenas” indicada por Vecchiatti, o legislador quis restringir a 

união estável à união entre um homem e uma mulher. Creio que o legislador disse tudo, 

afirma. Se não quisesse restringi-la daquele modo, poderia ter usado „indivíduos‟, 

„homens‟, „pessoas‟, „seres humanos‟, ou coisa que o valha. Mesmo que esses termos do 

pacto social possam ser alterados, não caberia ao STF mudá-los.  
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Atentando para a sua sustentação, salta aos olhos a ênfase de Cysneiros na natureza 

dos seus argumentos. Sua argumentação, realça ele, é jurídica, dogmática, positiva, e não 

bíblica, em contraste com os fundamentos filosóficos apresentados na petição inicial da 

Procuradora Geral da República: esses, sim, seriam metafísicos e inseridos na longa 

tradição do direito natural. Longe dessa tradição, o critério que informa o seu 

posicionamento, como representante de uma entidade de bispos, seria constitucional, não 

moral ou religioso, e não afrontaria, pois, o princípio da laicidade. Em suma, não é o bem 

contra o mal, não são os coitados, arrasados, perseguidos, torturados contra os todo-

poderosos, mas o constitucional contra o inconstitucional.  

Essa fala do representante da CNBB é interessante para exemplificar os conceitos 

de Vaggione de „secularismo estratégico‟, de que lançamos mão páginas atrás, e 

„politização reativa‟. Segundo Vaggione, os movimentos feministas e LGBT questionaram 

a construção hegemônica da sexualidade infundida pela religião e politizaram o privado. 

Em resposta à demanda por igualdade no reconhecimento das uniões afetivas estáveis de 

lés icas, gays,  issexuais, travestis e transexuais, houve uma „politização reativa‟ da Igreja 

Católica. Sem abandonar a pretensão de controlar a sexualidade, visto que pretende manter 

o tratamento jurídico das relações entre pessoas do mesmo sexo como sociedades de fato, 

adaptou-se a um contexto diferente, inscrevendo atores e discussões alternativas em 

oposição aos direitos sexuais e reprodutivos. O representante da CNBB não fala a partir da 

religião, mas a partir da Constituição. Assim, a Igreja conserva seu privilégio como 

instituição religiosa, ao mesmo tempo em que faz parte da sociedade civil, intervindo em 

discussões públicas. Para que essa intervenção seja considerada legítima, a Igreja e outras 

instituições ou atores religiosos aprendem a semântica da cultura pública do país. É esse 

fenômeno das mutações do discurso religioso como forma de adaptação das narrativas e 

discursividade articulada publicamente para defender uma concepção tradicional de família 

que Vaggione denomina de „secularismo estratégico‟.  

É importante notar, ademais, que a insistência destes na sacralidade do texto 

constitucional
128

 se explica pelo fato de que esse texto consubstancia a moral prescrita pela 
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 Em um artigo intitulado A religião civil na América, Robert N. Bellah tomando os discursos de diversos 

presidentes americanos, especialmente de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e John 

F. Kennedy constrói a tese de que nos Estados Unidos há uma religião civil aprimorada e institucionalizada, 

ao lado das Igrejas, mas diferenciada delas. Segundo ele, o princípio americano de separação da igreja e do 

Estado assegura a liberdade de crença e de associação religiosa ao mesmo tempo em que segrega a esfera 

religiosa da esfera política. Todavia, nos Estados Unidos, a separação da Igreja e do Estado não privou a 
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maioria. Por isso podemos entender que a defesa estrita da letra da Constituição é, na 

prática, a defesa de convicções religiosas que teriam vencido a disputa por prescrever a 

moral pública, logrando definir a união estável como uma união entre um homem e uma 

mulher, tal como o casamento.  

Nesse sentido, Linchote, representante da Fundação Eduardo Banks, principia sua 

sustentação invocando seu artigo 1°, §1°, da Constituição Federal, segundo o qual todo 

poder emana do povo. Essa seria a norma constitucional mais importante em seu entender, 

e, de acordo com ele, justo aquela foi esquecida pelos que o antecederam na tribuna. 

Linchote contesta a afirmação feita pela Procuradora Geral da República, Deborah Duprat, 

na petição inicial de que a visão religiosa da homossexualidade é incompatível com os 

princípios da liberdade de religião e do Estado laico. Conta que na Câmara de Vereadores 

da cidade em que reside, Niterói, na ALERJ e no TJ-RJ há uma cruz. Para sua surpresa, 

quando chegou ao STF se deparou com a imagem de Jesus Cristo. Então, afirma, o Estado 

é laico, mas o poder emana do povo, e o povo do Brasil, o povo brasileiro, é cristão! 

Logo, conclui ele, a maioria estabeleceria a moralidade pública, e nela, como disse de 

pronto o representante da CNBB, a pluralidade tem limites. Assim como o povo brasileiro 

não está preparado para a legalização da maconha, para o incesto, assim como o povo 

não está preparado para a pena de morte, não está para o casamento homoafetivo. As 

uniões estáveis e o casamento entre pessoas do mesmo sexo estariam, de acordo com essa 

visão, fora desses limites. 

Como dissemos um senso comum no julgamento – do qual, é certo, fogem os 

representantes da CNBB e da Fundação Eduardo Banks – é que a família é uma construção 

social. Nessa linha, o ministro Luiz Fux afirma que a percepção de “fam lia” mudou ao 

longo do tempo e, para ilustrar a sua afirmação, recorre a uma experiência sua como 

magistrado. Lembra-se do dia em que o procurou uma mulher que tinha vivido uma longa 

relação com um homem casado para ter o direito de enterrar seu falecido amante, que, 

realça o ministro, era a sua família. Então, por que não reconhecer que gays, lésbicas, 

                                                                                                                                                                                                  
política de uma dimensão religiosa pública, que se expressa por meio de um conjunto próprio de crenças, 

símbolos, rituais e lugares sagrados designados por Bellah como uma religião civil americana. Essa religião 

americana jamais foi anticlerical ou combativamente secular, ao contrário, ela aproveita elementos da 

tradição religiosa a tal ponto que o americano médio não veja conflito entre as duas e pôde construir símbolos 

poderosos de solidariedade nacional e mobilizar o povo para alcançar metas nacionais. Essa separação entre 

Igreja e Estado se difere essencialmente daquela ocorrida na França (BELLAH, Robert. A religião civil na 

América. Diálogo, v. IX, n. 2, p. 14-22, 1976).  
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bissexuais, travestis e transexuais também constituem família? O homossexualismo, afirma 

Fux, é um traço da personalidade, não é ideologia, crença, nem opção, e os homossexuais 

só não podem constituir família por causa da intolerância e do preconceito. O ministro 

Luiz Fux entende que não há qualquer argumento razoável que ampare a diferenciação ou 

a exclusão das uniões homoafetivas do conceito constitucional de família. Para ele, os 

únicos fundamentos para a distinção entre as uniões heterossexuais e as uniões 

homossexuais, para fins de proteção jurídica sob o signo constitucional da família são o 

preconceito e a intolerância enfaticamente rechaçados pela Constituição. Nessa mesma 

linha se colocam os ministros que acompanham o relator em sua decisão de superar a 

literalidade e equiparar as uniões homoafetivas às uniões estáveis, estendendo àquelas 

todos os efeitos dessas, a saber, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Marco 

Aurélio Mello e Celso de Mello.  

Para Joaquim Barbosa, as relações entre pessoas do mesmo sexo não são um fato 

novo: o que é novo é o olhar da sociedade sobre elas. Barbosa indica que, há algumas 

décadas, pedia-se certa tolerância com pessoas e relações gays e lésbicas, ao passo que, 

atualmente, pede-se reconhecimento de direitos. Esse seria um fenômeno mundial, 

segundo ele, embora, como também salientou o ministro Carlos Ayres Britto, em parte do 

globo a homossexualidade seja protegida e as relações homoafetivas reconhecidas, ao 

passo que, em outra parte, elas configuram crime. Nessa linha e à semelhança do que se 

ouviu nas sustentações orais e manifestações, a ministra Ellen Gracie ressalta que todos os 

países da Europa Ocidental, assim como Argentina, Portugal e Espanha, reconheceram 

direitos decorrentes das relações entre pessoas do mesmo sexo.  

Marco Aurélio Mello e Celso de Mello aprofundam algumas discussões apenas 

iniciadas na sessão, com destaque para o papel e o lugar da religião na regulação da 

matéria pelo Legislativo e na apreciação dela pelo Judiciário. Citando os índices de morte 

por motivo de homofobia no Brasil, Marco Aurélio denuncia que a religião capturou o 

discurso jurídico para se manter hegemônica; retorna ao tema criticando a prevalência de 

razões morais ou religiosas em outras esferas da vida; afirma que a fé e orientações morais 

não podem ser impostas a quem quer que seja, por quem quer que seja. As garantias de 

liberdade religiosa e do Estado laico não poderiam comprometer direitos fundamentais, 

como o direito à liberdade de orientação sexual, e, considerando que tais garantias os 

comprometem, a solução para o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo decorreria 
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dos direitos fundamentais, independendo do legislador, cuja morosidade seria sinal da sua 

falta de vontade de regular a matéria.  

Celso de Mello também destaca que a República é laica e não pode manifestar 

preferência por qualquer religião: por isso não se poderia confundir questões morais com 

questões de caráter religioso. Em um voto contundente, o decano não hesita em contrariar 

aqueles que apelam à vontade da maioria para afirmar que, em um Estado Democrático de 

Direito, as opiniões religiosas, ainda que hegemônicas, são juridicamente irrelevantes, e os 

direitos humanos aparecem como uma força contramajoritária. Celso de Mello chama a 

atenção para a relutância do Legislativo em adequar o ordenamento jurídico ao que ele 

denomina nova realidade emergente, i.e, a visibilidade da união entre pessoas do mesmo 

sexo. Em coro com os que o precederam na sessão, realça a importância da jurisprudência 

nesse processo de inclusão em um contexto de paralisia, morosidade, ausência de 

deliberação do Legislativo sobre a matéria. Entende que a negação do pedido do 

governador do Rio de Janeiro e da PGR comprometeria o direito de gays e lésbicas de 

viver plenamente as suas relações e seria um embaraço do exercício da liberdade e uma 

depreciação de projetos de vida e afetos. Pondera que as 'uniões homoafetivas' não 

afetariam direito de terceiros, de modo que não haveria interesse legítimo que justificasse 

seu não reconhecimento. Tal recusa configuraria, ao contrário, uma medida autoritária, 

com o propósito de impor uma concepção moral tradicionalista a quem não a professa, 

atingindo uma minoria que sofre com preconceito social e a intolerância. 

Três ministros acompanham o relator no reconhecimento das 'uniões homoafetivas' 

como relações tuteladas pela Constituição, mas discordam da equiparação delas à união 

estável entre um homem e uma mulher, e, por conseguinte, não concordam em lhes 

estender todos os seus efeitos jurídicos. São eles Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e 

Cesar Peluso. Lewandowski traça uma história jurídico-constitucional da família para 

mostrar que a Constituição de 1988, diferentemente das anteriores, não estabelece o 

casamento como condição para o reconhecimento da entidade familiar. Como a união 

homoafetiva não estaria abrigada no conceito de união estável, que afinal só se forma com 

um homem e uma mulher, seria preciso buscar um enquadramento – um modelo 

institucional, nas palavras de Gilmar Mendes – para o convívio duradouro, público, com 

projeto de vida comum entre duas pessoas do mesmo sexo. Sua proposta é a união 

homoafetiva estável, que teria na união estável o instituto mais análogo. À união 
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homoafetiva estável se aplicariam todas as regras aplicáveis à união entre um homem e 

uma mulher, excluídos os aspectos que exigem a diversidade de sexo.  

O ministro Gilmar Mendes alinha-se, não nominalmente, a Lewandowski nesse 

ponto fundamental. Na opinião do ministro, o modelo institucional para as uniões entre 

pessoas do mesmo sexo a princípio teria de ser concebido pelo Congresso Nacional, mas 

foram destacadas da tribuna as dificuldades encontradas na sociedade para tratar do 

assunto, dos direitos de gays e lésbicas de uma forma geral. Tal qual o representante da 

fundação Eduardo Banks, embora em posição contrária, Gilmar Mendes remonta às 

eleições presidenciais de 2010 para ilustrar seu argumento e lembra que a então candidata à 

Presidência Dilma Rousseff foi chamada a se posicionar sobre os direitos de gays e 

lésbicas e teria dado declarações contraditórias: em função do preconceito de parcela da 

sociedade, arrisca-se a explicar. Considerando os limites impostos pela separação de 

poderes, destaca, em conclusão, a complexidade do fenômeno social e afirma que se limita 

a reconhecer a existência da união, sem se pronunciar sobre outros desdobramentos. 

Também não elucida quais seriam esses outros desdobramentos, mas, em debate com 

Lewandowski e Ayres Britto, menciona a discussão sobre a adoção em Portugal na época 

da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a indefinição sobre o assunto 

na Argentina, ficando evidente que um deles é a (homo)parentalidade.  

Como vimos, a decisão do Supremo implicou o reconhecimento das relações de 

convivência duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família para fins de direito e de 

proteção estatal. Os ministros decidiram, por unanimidade, estender a essas relações o 

regime jurídico da união estável, consagrado na Constituição para casais formados por um 

homem e uma mulher. Por maioria, entenderam que a integração das relações de 

convivência duradoura entre pessoas do mesmo sexo no regime da união estável se daria 

pelo reconhecimento da igualdade entre projetos de vida hetero e homossexuais, e não por 

analogia. Interpretando conjuntamente a decisão do STF e o §3º do artigo 226
129

 da 

Constituição Federal, é possível concluir que um efeito da integração de casais do mesmo 

sexo na instituição da união estável seria a possibilidade de converter a união estável 

homoafetiva em casamento.  
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 Art. 226, § 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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Com fundamento na decisão do Supremo e no entendimento da maioria dos seus 

ministros, estados como Alagoas, Bahia e São Paulo, de fato passaram a celebrar o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo e a facilitar a conversão da união estável 

homoafetiva em casamento. Em outros estados, como o Rio de Janeiro e o Santa Catarina, 

pessoas não heterossexuais em relação homoconjugal depararam-se com a recusa de 

cartórios a proceder do mesmo modo. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça chegou a 

assegurar a um par formado por mulheres o direito de se casar no Rio Grande do Sul, 

sustentando, na decisão, que os direitos humanos inscritos na Constituição e em tratados 

internacionais determinariam a não discriminação dos distintos projetos de vida e a igual 

proteção da vida privada pelo Estado
130

. Essa discrepância entre estados da federação em 

matéria de competência da União estimulou o presidente do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), o ministro Joaquim Barbosa, a propor aos seus conselheiros uma resolução que 

interditava aos cartórios de registro civil recusar o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo. P77ara justificar sua iniciativa, Barbosa retoma as palavras que proferiu no 

julgamento de 2011, ponderando que o passo dado pelo Supremo não poderia ser 

desconsiderado pelo Conselho. A tônica da sua argumentação recai na igualdade de 

direitos, na não discriminação e na importância de o direito acompanhar as mudanças 

sociais. É interessante observar que Barbosa ignora que, no que se refere à integração das 

relações estáveis de pessoas não heterossexuais na ordem familiar, sua proposição fazia 

com que o direito não apenas estivesse acompanhando, mas também facilitando essas 

mudanças sociais, uma vez que o casamento entre pessoas do mesmo sexo só era permitido 

em uma pequena gama de países.  

Dois de quinze conselheiros se opõem à adoção da resolução proposta por Joaquim 

Barbosa. Francisco Sanseverino, representante do Ministério Público, pondera que, apesar 

de compreender a necessidade de dar um passo a mais na direção do reconhecimento das 

relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo, os ministros do Supremo divergiram 

quanto à conversão da união homoafetiva em casamento. Maria Cristina Peduzzi, ministra 

do Superior Tribunal do Trabalho, também diverge de Barbosa. Ela manifesta seu acordo 

quanto à importância de se avançar no processo de reconhecimento de direitos de 

homossexuais, mas pondera que a Constituição delega à lei em sentido formal, ou seja, a 

ato emanado do Poder Legislativo a regulamentação da matéria, o que lhe parecia 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1183378/RS. Órgão Julgador 4ª turma, Relator: 

Luís Felipe Salomão, Brasília, 25 de outubro de 2011. 
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justificado pela importância de se assegurar uma ampla discussão sobre ela na esfera 

pública.  

Apesar de dois votos contrários, os argumentos de Joaquim Barbosa encontram 

respaldo entre os conselheiros. A maioria entende que a habilitação para o casamento, a 

celebração do casamento e a conversão da união estável de pessoas do mesmo sexo em 

casamento constituem uma consequência lógica da decisão do Supremo de estender o 

regime jurídico da união estável às relações homoconjugais, com fundamento nos 

princípios da igualdade e da não discriminação. Outro entendimento comum à maioria dos 

conselheiros é o de que o Supremo teria afastado a diversidade de sexo ou de gênero como 

requisito para o reconhecimento formal da união estável e, portanto, do caráter familiar da 

relação de casais compostos por pessoas do mesmo sexo. 

Com o aval da maioria dos conselheiros, a resolução nº 175 foi aprovada pelo CNJ 

em 13 de maio de 2013. Isso significa que, por meio de uma resolução que regula a 

atividade cartorária, proveniente de um órgão administrativo do Poder Judiciário, foi 

instituído, na prática, o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.  

Como se pode notar, no ato de instituição do casamento entre pessoas do mesmo 

sexo no Brasil se recolocam, assim, diferentes visões da democracia no debate público 

sobre direitos de gays e lésbicas. Essas visões já tinham aparecido no Supremo e 

reaparecerão nas discussões legislativas que trataremos no capítulo seguinte. Em linhas 

gerais, opõem-se, de um lado, aqueles para os quais a democracia se caracteriza, 

fundamentalmente, pela tomada de decisão por maioria e, de outro, aqueles para os quais 

sua marca decisiva consiste na proteção de direitos humanos e das minorias contra a 

'ditadura da maioria'. O fato de um órgão de controle externo ao Poder Judiciário, com 

funções estritamente administrativas, chegar a instituir o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo via regulação da atividade cartorária desponta como um sinal desse estado de 

coisas.  

Antes de passarmos ao próximo capítulo, não podemos deixar de mencionar que a 

decisão do STF de incluir gays e lésbicas na ordem familiar e a decisão do CNJ de integrá-

los ao casamento comportou críticas não apenas de conservadores, mas também de setores 

progressistas da sociedade. Segundo esse entendimento, os ministros do STF não estão 

sendo radicais, nem ultraprogressistas, em encontrar no afeto a base da família. Em meio à 
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confusão das relações modernas, nas relações em que o sexo não tem mais nada a ver com 

afeto, mas sim com prazer, essa decisão pode se configurar como uma última tentativa de 

disciplinar legalmente a própria sexualidade
131

. 

Esse entendimento está em consonância com os apontamentos da teórica crítica 

norte-americana Judith Butler. Segundo ela, a demanda por reconhecimento de relações 

estáveis entre dois homens ou duas mulheres pode levar a novas formas de hierarquia 

social; a uma renúncia da liberdade sexual e, finalmente, a uma maneira de apoiar e 

ampliar o poder do Estado. Para a norte-americana, exigir e receber o reconhecimento 

estatal, segundo normas que legitimam o casamento e deslegitimam formas de alianças 

sexuais fora do casamento e da união estável é deslocar o espaço de deslegitimização de 

uma parte da comunidade gay para outra, ou, em outros termos, é transformar uma 

deslegitimização coletiva em uma deslegitimização seletiva
132

. No entender dos que 

seguem teorias críticas, a demanda por inclusão na ordem familiar procura o 

reconhecimento do Estado das relações não heterossexuais e acaba por configurar o Estado 

como detentor de um poder que, na verdade, deveria conceder de maneira não 

discriminatória, independente de orientação sexual e do arranjo familiar
133

. Isso significa 

que o apelo ao casamento tornou assim mais difícil a defesa de arranjos alternativos de 

parentesco, de sexualidade, i.e., diversas práticas sexuais e relacionamentos, que 

ultrapassam a esfera santificante da lei. A partir de agora, aqueles que escolherem viver 

fora da esfera do vínculos reconhecidos por lei se tornarão cada vez mais negligenciados 

dentro da esfera da política como consequência da prioridade que o debate sobre o 

casamento e da união estável assumiu
134

.  

Para os teóricos críticos a solução desse problema impõe retrabalhar e revisar a 

organização social da amizade, dos contatos sexuais e da comunidade para produzir 

formas de apoio e aliança não centradas no Estado, dado que o casamento, por seu peso 

histórico, só se torna uma “opção” se for estendido como uma norma, uma opção que 

prolonga as relações de propriedade e torna as formas sociais da sexualidade mais 
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conservadoras
135

. O objetivo desse trabalho, no entanto, foi apenas trazer para o debate 

acadêmico os termos em que o debate acerca da homoconjugalidade se coloca no 

Judiciário e, mais especificamente no Legislativo.  

No próximo capítulo desta dissertação, analisaremos mais detidamente as falas de 

deputados federais, atores políticos e membros da comunidade epistêmica pronunciadas na 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 6.583/2013, mais conhecido como 

Estatuto da Família. Na sequência, apresentaremos uma análise de questões jurídicas 

pertinentes ao debate, como o problema da separação de poderes na regulação da 

homoconjugalidade no Brasil. 
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CAPÍTULO 2. UMA CATEGORA EM DISPUTA: A FAMÍLIA EM 

DEBATE NO CONGRESSO NACIONAL 

 

 

Na introdução e no primeiro capítulo desta dissertação, apresentamos o contexto 

jurídico da discussão sobre o que é "entidade familiar" ou "família" como categoria 

jurídica e quais os seus limites para fins de direito. Também apresentamos a ampliação 

dessa categoria efetuada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste capítulo, apresentaremos as 

linhas gerais de dois projetos de lei que tramitam atualmente no Congresso Nacional com a 

pretensão de responder a decisão do STF. Em seguida, propomos retornar a um desses 

projetos, o PL 6.583/2013, mais conhecido como Estatuto da Família, com foco nos 

argumentos apresentados em sua defesa e contra ele. Para tanto, recuperaremos falas de 

deputados federais, atores políticos e membros da comunidade epistêmica enunciadas na 

Comissão Especial destinada a proferir parecer acerca dele. Na sequência dessa descrição 

do debate público sobre família a propósito do polêmico projeto de lei, apresentaremos 

uma análise de questões jurídicas que se colocam ao pesquisador em direito desdobrar.  

 

2.1. Estatutos da(s) família(s): PL 6.583 e PLS 470/2013 

Como dissemos na introdução, atualmente, tramitam no Congresso Nacional 

diversos projetos dedicados a definir e regulamentar a família. Dentre esses, dois projetos 

apresentados ao Parlamento após a decisão do STF têm tido destaque nos debates públicos, 

pelas diferentes concepções de família que propõem. São eles o PLS 470/2013, conhecido 

como Estatuto das Famílias – no plural – em trâmite no Senado Federal, e o PL 

6.583/2013, conhecido como o Estatuto da Família – no singular – em trâmite na Câmara 

dos Deputados.  

O projeto de lei que tramita no Senado Federal (PLS 470/2013) é de autoria da 

senadora Lídice da Mata (PT/BA) e iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM). Ele reconhece como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, 

configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de 
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constituição de família (art.61), permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo e não 

cria distinção entre as múltiplas configurações de família. O Projeto de Lei 470/2013, 

conhecido como Estatuto das Famílias, prevê a unificação e criação de normas que 

protegem as chamadas novas configurações familiares – i.e., arranjos familiares não 

reconhecidos pela lei brasileira que reclamam reconhecimento formal –, a partir da 

atualização da legislação de família, pelos princípios constitucionais e pela jurisprudência. 

Segundo os defensores do PLS 470/2013, a legislação atual está defasada em relação à 

realidade da família, que teria se transformado socialmente de um núcleo econômico em 

um arranjo baseado, primordialmente, no afeto entre os cônjuges e entre pais e filhos. Para 

Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, embora o Código Civil seja de 2002, 

ele traduz concepções morais da década de 1960 e, por isso, a legislação brasileira 

precisaria adequar-se às novas formatações sociais
136

. No que concerne às famílias 

homoafetivas, o projeto de lei busca reafirmar a decisão do STF, agora pela via legislativa. 

O PLS 470/2013 encontra-se atualmente na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa do Senado (CDH). Em agosto de 2014, ele recebeu a manifestação 

contrária da União dos Juristas Católicos de São Paulo (UJUCASP) e da Associação de 

Direito de Família (ADFAS), que argumentaram por sua inconstitucionalidade, alegando 

que ele pretende substituir todo o livro de Direito de Família do Código Civil brasileiro
137

. 

Em julho de 2014, o senador João Capiberibe, relator do projeto na CDH, apresentou 

relatório favorável à aprovação do projeto de lei. No entanto, seu parecer foi devolvido em 

função de requerimento do senador Magno Malta
138

 para que fossem realizadas audiências 

públicas com a participação da sociedade civil, juristas e entidades que têm por sua 

própria constituição a missão de trabalharem pela estruturação e conservação de uma 
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família saudável que seja realmente a coluna mestra de uma nação, firmada sob os 

princípios morais, éticos e espirituais
139

. 

Em sentido oposto a esse projeto, o PL 6.583/2013, conhecido como Estatuto da 

Família, de autoria do deputado federal Anderson Ferreira (PR/PE), define "entidade 

familiar" como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, 

por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes (art. 2º) e apresenta outras medidas polêmicas, como a 

criação de um Conselho da Família
140

. Para o deputado autor da proposta e seus 

defensores, entre os quais inúmeras instituições religiosas, a definição de família como 

entidade formada apenas por um homem e uma mulher consiste em uma defesa da família 

brasileira, que em seu entender se confunde com a família natural. O Estatuto da Família 

apoia-se em uma visão de mundo que podemos chamar de conservadora, para empregar os 

próprios termos daqueles que o apoiam. O projeto de lei pretende recusar que direitos 

possam emanar de relações erótico-afetivas de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, 

mas seria precipitado afirmar que seu discurso é de absoluta negação de direitos. Os 

entusiastas do Estatuto da Família em geral reconhecem que gays e lésbicas, no que nos 

interessa, são titulares de direitos humanos, embora não de direitos relacionados com sua 

orientação sexual, i.e., com sua homossexualidade
141

.  

Embora ambos os projetos sejam importantes para a análise da controvérsia pública 

sobre o conceito de entidade familiar que merecerá proteção estatal, nesta pesquisa nos 

deteremos nos argumentos e nas discussões ocorridos na Câmara dos Deputados a 

propósito do PL 6.583/2013, o Estatuto da Família. Essa escolha deve-se, entre outras 

razões, pela facilidade de acesso aos documentos e discussões legislativas no site da 

Câmara dos Deputados e ao avanço do projeto no Legislativo federal. Enquanto no Senado 
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Federal as audiências públicas acerca do PLS 470/2013 ainda não tiveram início, na 

Câmara dos Deputados, a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 

6.583/2013 aprovou, em 2015, o relatório do deputado Diego Garcia (PHS/PR) pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei.  

A criação de comissões especiais está prevista na Constituição Federal, que em seu 

artigo 58, estabelece que o Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes 

e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento. Em razão da distribuição do PL 6.583/2013 a mais de três comissões de mérito, 

foi criada a Comissão Especial para análise da proposição, conforme o disposto no art. 34, 

II, do regimento interno da Câmara dos Deputados
142

. No caso do PL 6.583/2013, foram 

criadas duas comissões especiais em momentos diversos, uma na 54ª legislatura (2014) e 

outra na 55ª legislatura (2015).  

A primeira Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 6.583/2013 foi 

criada na 54ª legislatura (2011-2015), pelo então presidente da Câmara dos Deputados, 

Henrique Alves (PMDB/RN), em abril de 2014. Essa comissão foi presidida pelo deputado 

federal Leonardo Picciani (PMDB/RJ), que designou como relator o deputado Ronaldo 

Fonseca (PROS/DF)
143

. O deputado Ronaldo Fonseca apresentou relatório pela aprovação 

do projeto, mas ele não chegou a ser colocado em votação pela Comissão Especial, que foi 
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extinta no fim de 2014 por imposição regimental do artigo 22, II, que prevê que as 

comissões temporárias se extinguem ao término da legislatura.  

Na atual legislatura (2015-2019), o então presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha (PMDB/RJ), criou nova Comissão Especial para apreciar o PL 6.583/2013 

em março de 2015, que foi desarquivado
144

. A nova Comissão foi presidida pelo deputado 

Sóstenes Cavalcanti (DEM/RJ) e teve como relator o deputado Diego Garcia (PHS/PA). O 

novo relator votou pela aprovação do Projeto de Lei n.º 6.853/2013 e seu relatório foi 

aprovado pela Comissão Especial em 24 de setembro de 2015, com 17 votos favoráveis e 5 

contrários
145-146

. No momento, o Estatuto da Família aguarda deliberação pelo plenário da 

Câmara de dois recursos contra a apreciação conclusiva
147

, interpostos pelos deputados 

Jean Wyllys e Érika Kokay
148

. Esses deputados reuniram as assinaturas de outros 

parlamentares, para cumprir o mandamento constitucional, segundo o qual as comissões 

têm competência para discutir e votar projeto de lei que dispensar a competência do 

plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa
149

. Não há prazo 

para que os recursos sejam postos em votação pelo plenário da Câmara, esta é uma 

prerrogativa do Presidente da Casa, que decidirá após ouvir o colégio de líderes.  

 Como dissemos, o PL 6.583/2013 é de autoria do Deputado Anderson Ferreira
150

 

(PR/PE), membro da Assembleia de Deus (Ministério do Recife) e quinto deputado mais 
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votado de Pernambuco, com cento e cinquenta mil votos. Em sua justificativa ao projeto, o 

deputado considera que a desconstrução do conceito de família repercute na dinâmica 

psicossocial do indivíduo, por isso, argumenta ele, uma família equilibrada, de autoestima 

valorizada e assistida pelo Estado é sinônimo de uma sociedade mais fraterna e também 

mais feliz. Para fundamentar juridicamente o projeto, o deputado realça que o artigo 226 da 

Constituição Federal dispensa proteção especial à família ao estabelecê-la como base da 

sociedade
151

.  

Os opositores do Estatuto da Família e inúmeros meios de comunicação denunciam 

que ele tem inspiração religiosa, que se poderia atestar no discurso dos seus principais 

defensores e na filiação partidária e ou religiosa deles. O lugar da religião no debate sobre 

direitos será objeto do terceiro capítulo desta dissertação, mas é importante afirmar, desde 

já, que, de fato, muitos que o apoiam são eleitos por partidos cristãos e os que pertencem a 

legendas seculares são cristãos confessos. No próximo capítulo pretendemos explorar a 

acusação de que a filiação religiosa dos defensores do projeto é suficiente para afirmar que 

a aprovação do Estatuto da Família violaria a laicidade do Estado. No que tange à 

composição dos membros das comissões especiais, na primeira Comissão Especial 

destinada a proferir-lhe parecer, dos vinte e dois membros titulares, dezessete faziam parte 

de frentes parlamentares religiosas
152

. A composição majoritária de parlamentares ligados 

às bancadas religiosas se repetiu na Comissão Especial criada em março de 2015. Nela, dos 

27 titulares, vinte faziam parte ou da Frente Parlamentar Evangélica ou da Frente 

Parlamentar Católica
153

. Nos dois momentos, a oposição ao projeto, minoritária na 
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Comissão Especial, foi feita quase unicamente por partidos socialmente percebidos e 

autodefinidos como de esquerda, com destaque para o PSOL, o PCdoB e o PT.  

O protagonismo da esquerda na oposição ao projeto facilita aos seus defensores 

associar 'comunismo', 'marxismo', 'ideologia de gênero' e 'ideologia homossexual', para 

usar os seus próprios termos. Como se abordará com mais detalhes na seção seguinte, essa 

associação pode ser considerada ela mesma ideológica, remetendo à formação do que tem 

sido chamado de Direita Cristã nos Estados Unidos, fonte em que evangélicos, sobretudo 

assembleianos, costumam beber. Na origem da Direita Cristã norte-americana, enquanto o 

homossexual era objeto de perdão ou de cura, o comunista era objeto de temor, infundia 

pânico moral e era estrategicamente usado para a mobilização social
154

. Em contrapartida, 

embora os parlamentares defensores do Estatuto da Família façam referência a sua base 

eleitoral ligada a populações católicas ou evangélicas e admitam que os valores religiosos 

os influenciam em sua tomada de decisão, é importante notar, porém, que, durante as 

discussões na Comissão Especial, eles evitam lançar mão de argumentos religiosos. Eles 

preferem se valer de argumentos seculares na defesa de questões caras à religião
155

. Nas 

palavras do popular e polêmico Pastor Silas Malafaia: eu nunca vim em comissão nenhuma 

com teologia, é isso que muitas vezes o movimento gay fica louco comigo. Eu não discuto 

teologia, porque senão não tem nem graça
156

.  

Em termos jurídicos, o uso estratégico do secularismo resulta na preferência por 

determinados padrões ou cânones de interpretação do direito. Esse uso, sobretudo em 

questões tocantes a direitos humanos ou direitos fundamentais, é teoricamente 

problemático e pretendemos abordar seus desafios às Democracias Constitucionais no 

capítulo seguinte. Procuremos, neste capítulo, mostrar como o uso estratégico do 

secularismo por atores, grupos e instituições religiosos no debate público se dá no caso dos 

direitos familiais de gays e lésbicas. Em geral, os deputados defensores do Estatuto da 

Família optam por interpretar o artigo 226 da Constituição Federal restritivamente, ao 

contrário, p.e., do que fizeram os ministros do Supremo no julgamento da ADPF 132 e da 

ADI 4.277. Ilustrativamente, esses deputados costumam ressaltar que a definição de 
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entidade familiar do PL 6.583/2013 segue a letra do Código Civil (art. 1.514
157

 e 1723
158

) e 

da Constituição Federal (art. 226
159

), que teriam intencionalmente se circunscrito a regular 

apenas a relação entre um homem e uma mulher. No entender do presidente da Comissão 

Especial de 2015, o deputado Sóstenes Cavalcanti (DEM/RJ):  

O projeto de lei do Estatuto da Família é claro, ele vem referendar o que já 

estabelece a Constituição. Esse projeto não está criando nenhuma fórmula, a 

Constituição define a família como a base social e como homem e mulher. Se 

existem outros interesses em modificar o texto constitucional, não é um projeto 

de lei que o faz, mas, sim, um projeto de emenda constitucional
160

. 

 Em seguida, exploraremos os principais argumentos, favoráveis e contrários, a 

aprovação do Projeto de Lei 6.583/2013, dando atenção especial para o uso estratégico que 

parlamentares e convidados das Comissões Especiais fazem do secularismo. 

 

2.2. A base natural da sociedade 

A maior parte dos deputados e atores políticos que se colocam a favor do Estatuto 

da família na controvérsia pública acerca da definição e dos contornos da família para fins 

de direito no Brasil ressalta que ela é protegida por ser, na letra da Constituição, a base da 

sociedade brasileira. No entender desses atores, a expressão "base da sociedade" deve ser 

interpretada como sinônimo de "base natural". Essa argumentação aparece nas falas de 

representantes da sociedade civil como Paulo Tominaga, diretor institucional da CNEF 

(Confederação Nacional das Entidades de Família). Segundo ele,  

O fato de a família ser tida e concebida, do ponto de vista jurídico, como a base 

da sociedade tem um conjunto de consequências práticas muito importantes. É 

uma realidade prática e empírica facilmente percebível, mas ao mesmo tempo 

tem uma razão de ser. A razão de ser da "base da sociedade" é que é o 
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nascedouro da nossa sociedade. É o fato que faz com que a sociedade se 

mantenha e se sustente
161

.  

Como dissemos no capítulo anterior, o jurista Antônio Jorge Pereira Jr. entende que 

o termo „ ase da sociedade‟, utilizado no artigo 226, deve ser interpretado como conditio 

sine qua non, i.e., condição sem a qual não há sociedade. É nesse sentido que a família, 

como condição sem a qual não há sociedade, receberia especial proteção do Estado. Pereira 

Jr. afirma que o constituinte definiu como modelos de família o casamento, a união estável 

e a filiação, por sua capacidade de reconstrução autopoiética da própria sociedade civil, 

i.e., a capacidade natural de geração
162

. Nessa linha, argumenta que a família mereceria ser 

protegida apenas por sua capacidade de procriação e por ser um fenômeno natural.  

Para os cultores do direito natural, a família consistiria, em geral, num meio para a 

consecução de um fim último, a procriação e a criação. Embora o direito natural perfaça 

uma longa e importante tradição, em tempos mais recentes, as representações sociais da 

família têm sofrido alterações substanciais no mundo e, no que nos interessa mais 

diretamente, no Brasil. Os últimos cinquenta anos têm sido marcados por uma proliferação 

de discursos sobre desestruturação da família, a perda do prestígio social do casamento e a 

banalização do amor como ponto de partida para construção de projetos duais de 

existência. As críticas aos imperativos absolutos da monogamia, da indissolubilidade, da 

exclusividade, da complementaridade dos sexos e da reprodução compulsória ganharam a 

arena política, despertando, em contrapartida, o medo e a ira dos defensores de uma 

concepção naturalista e sagrada de família, fundada em valores religiosos e, como 

adiantamos, encarregada de assegurar a coesão social e a reprodução da espécie. O 

deputado Evandro Gussi, p.e., elabora sobre o assunto nos seguintes termos: 

Há razões naturais para as coisas serem do jeito que são. Um grande pensador 

italiano criticando esse sexismo, Chesterton dizia que o fato de um elefante ter 

tromba é curioso, que dois elefantes tenham tromba é impressionante, que quatro 

elefantes tenham tromba é um milagre, que todos os elefantes tenham tromba, 

isso é um complô. É um complô o fato de todos os elefantes terem tromba e é um 

complô também o fato de um homem ser diferente de uma mulher. Isso 

realmente deve ser um complô da sociedade judaico-cristã ocidental 

minimamente articulado, maquiavelicamente articulado no decorrer dos séculos. 

Não é isso, é simplesmente natural. O direito observa de maneira objetiva o 

comportamento do ser humano. A distinção dos sexos, além do aspecto 

reprodutivo, também pressupõe uma educação para a liberdade. Diferente 
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daquele que é escravo dos instintos, o ser livre depende para sua formação 

integral de um pai e de uma mãe. E claro, aqui, sem qualquer tipo de julgamento 

das situações concretas que nós conhecemos. Devemos acolhê-las, ajudá-las e 

assim por diante, e acima de tudo respeitá-las. Mas o direito, pensando nisso, 

quis proteger esses comportamentos naturais, dar a eles melhor razão de ser. O 

que o direito deve proteger são os comportamentos que decorrem da natureza 

humana, exigidos por ela e sem os quais ela não pode sequer sobreviver. Não só 

no aspecto biológico, talvez aí a engenharia genética poderia nos socorrer, mas 

sermos verdadeiramente humanos necessitamos de uma família
163

.  

 Outros, como o deputado Flavinho (PSB/SP), defendem a família como fenômeno 

natural de forma mais prosaica. Para ele,  

A família não começa com um beijo. A família começa com o encontro de um 

pênis com uma vagina. É assim que a família começa. É daí, do encontro de um 

esperma com um óvulo, que a família é perpetuada. E isso é antropológico, isso 

não fomos nós que inventamos. A partir desse momento, sim, pode acontecer de 

os pais se separarem, os avós criam os filhos, são situações adversas. Mas de 

forma alguma nós podemos colocar nesse arranjo familiar essa união estável 

pleiteada pelo movimento LGBT. É outra situação, não podemos confundir isso 

com famílias constituídas. O Estatuto não é das famílias, porque não existem 

famílias, é uma família, essa é a constituição familiar: homem e mulher e sua 

prole
164

.  

Nessa linha de argumentação, a diferença de gênero é determinante da família para 

fins de direito, discriminante dos pares homossexuais, por ser, necessariamente, e ter sido 

sempre fundamental não só para a reprodução natural do casal, mas para a permanência da 

espécie e da sociedade humanas. Para alguns deputados, a proteção de outras 

configurações familiares, por supostamente desprestigiá-las, colocaria em perigo a 

existência do Estado, da nação e da espécie. Como considera o antropólogo português 

Miguel Vale de Almeida elaborando sobre os escritos de Foucault, é preciso ter em mente 

que o homossexual desafia três grandes linhas que definem o pertencimento ao Estado-

nação, a saber, o sexo, a raça e a cultura, na medida em que prejudica a reprodução da 

família e do grupo, do sangue e das tradições
165

. É o que pensa, p.e., o deputado Mauro 

Pereira (PMDB/RS), que entende que, se há anos atrás a relação amorosa entre pessoas 

do mesmo sexo fosse levada tanto a sério da forma como estão querendo levar hoje, não 
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existiria mais pessoa do mesmo sexo para ter essa relação
166

. Segundo o deputado Pastor 

Franklin (PP/MG), ao seu turno, 

Existem fenômenos da natureza, dentre eles o arco-íris, a água de coco e como 

os ossos se criam dentro da mulher. E existem também catástrofes da natureza, 

terremotos, maremotos, furacões. O que diferencia o fenômeno da catástrofe é o 

rastro que ele deixa. A catástrofe deixa um rastro absurdo. Que rastro vai deixar 

esse movimento? Como a família natural vai crescer se sabemos que o 

movimento homossexual, vários deles, vem de distúrbios, então, nós teremos um 

futuro de pessoas construídas através de distúrbios da vida. O movimento 

homossexual vai criar uma catástrofe homossexual
167

.  

Como essas falas possibilitam apreender, a heterossexualidade e a distinção de 

gênero, em homem e mulher, são naturais, de sorte que não seria descabido afirmar que o 

naturalismo desponta, nesse corpus discursivo, como uma linha de força a informar visões 

de mundo e dos direitos individuais. Nelas, a homossexualidade é "naturalmente", e 

portanto deve continuar sendo, marginal à vida familiar. Ela também é associada ao fim da 

sociedade, da espécie humana e, finalmente, a distúrbios: não no caso de todos os 

homossexuais, mas vários deles, como disse o deputado Pastor Franklin. Fugindo de 

argumentos naturalistas, outros deputados buscam uma interpretação sociológica da 

expressão constitucional “ ase da sociedade”. O deputado Marcos Rogério (DEM/RO), 

p.e., entende que: 

(...) Defender a família se tornou sinônimo de atraso. Eu acho que nós 

precisamos realmente caminhar para o atraso, porque a Constituição Federal diz 

que a família é base da sociedade. Então, vamos voltar à base. Se isso é o atraso, 

caminhemos para ele. O Brasil é um país feito de famílias. Embora muita gente 

fale dos indicadores econômicos neste momento eles não estão sendo tão 

comemorados quanto antes. Até pouco tempo atrás, celebravam-se os 

indicadores econômicos do Brasil, mas não são os indicadores econômicos a 

base da sociedade brasileira. Também não são, embora tenhamos avançado nessa 

área, os indicadores sociais a base da sociedade brasileira. Embora a educação 

seja extremamente importante para o país, estratégica para o desenvolvimento do 

país, também não é a educação a base da sociedade. A Constituição Federal, em 

seu art. 226, afirma que a família é a base da sociedade brasileira. Eu diria que 

descuidar da família é descuidar do Brasil. Afrontar a família é afrontar a base, é 

afrontar o fundamento do próprio país. Nenhuma sociedade será forte se a 

família for fraca. A inversão de valores e a perda de referências têm levado o 

país a descuidar daquilo que mais importa: a família
168

.  
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Um aspecto interessante da produção discursiva dos defensores do Estatuto da 

Família é que o valor dela não chega a ser mais detidamente elaborado por nenhum 

parlamentar, mas é afirmado em contraposição a uma „ideologia individualista‟, que eles 

entendem ser defendida pelo movimento LGBT. Outro aspecto importante a assinalar é 

que aquilo que os entusiastas do projeto chamam de 'lógica individualista' informa não só 

as demandas do movimento LGBT e do movimento feminista, mas também as demandas 

políticas e jurídicas por direitos humanos. Nesse sentido, eles entendem que família forte, 

sociedade forte. Família fraca, sociedade fraca
169

. Com base nessas colocações não seria 

despropositado afirmar, então, que nessa retórica a proteção da família e os direitos 

humanos, a família, o indivíduo e a sociedade aparecem em tensão. Direitos familiais de 

gays e lésbicas e projetos de vida individuais são construídos como ameaça à família e à 

sociedade, enquanto a família e a sociedade são colocadas em uma linha de continuidade 

assegurada pela tradição. Para esses deputados, a revalorização da família passa pelo 

estabelecimento de um modelo ideal para toda a sociedade brasileira. Segundo o deputado 

José Linhares (PP/CE), o „Estatuto da Fam lia‟ seria relevante porque: 

Estão a faltar, hoje, na nossa sociedade, conceitos claros sobre família. Quem 

sabe nós, inspirados, não sairíamos com um Estatuto que nortearia daqui para 

frente o comportamento da sociedade civil organizada sobre o que ninguém 

nega? (...) Ninguém nega os direitos de ninguém, mas nós queremos saber qual é 

a estrutura, a fundamentação maior de uma sociedade. E a fundamentação maior 

de uma sociedade, nós sabemos, é a família, que está sofrendo e carente de um 

estatuto próprio
170

. 

Como se pode apreender da fala do deputado, observa-se um esforço recorrente por 

parte dos defensores do Estatuto para negar que ele implique uma negação de direitos em 

geral ou de direitos humanos em particular. Seus defensores se empenham em afirmar que 

não há negação de direitos humanos de gays e lésbicas, o que, dentro da sua visão de 

mundo, pode ser explicado por eles terem por suposto a exclusão dos direitos familiais dos 

direitos humanos. Essa mesma visão expressa pelo deputado José Linhares (PP/CE) 

também aparece na fala do deputado Marco Feliciano (PSC/SP), para o qual o Estatuto da 

Família se justificaria por que  

Vivemos numa sociedade onde os valores estão completamente deturpados e 

destruídos. A sociedade está sem foco e sem rumo. A sociedade deve lembrar 

que a família é a sua base. Antes do Estado, antes do país, antes dos governos, 
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sempre houve a família. E a família está ameaçada no nosso país e em boa parte 

da América Latina e, por que não dizer, de toda a Europa? Eu cheguei ontem da 

Inglaterra e vi como os europeus lidam, hoje, com a questão da família. Em 

muitas famílias, hoje, em boa parte da Europa, as pessoas preferem ter um 

cachorrinho do seu lado a ter uma criança. Algumas nações estão em decadência 

profunda. A questão da moral já nem se discute mais
171

.  

Na fala do deputado Feliciano (PSC/SP), a proteção da família tradicional ou 

família natural, aparece como uma espécie de promessa de salvação da nação. Essa 

promessa não estaria se cumprindo em países desenvolvidos, como a Inglaterra e em boa 

parte da Europa, como ele afirma, em função do seu descuido com a família e o 

desinteresse do casal na sua própria reprodução. Essa aproximação da questão da família 

com a salvação da nação ainda aparece na fala de Silas Câmara, que está convicto de que a 

salvação do País está, com certeza, no resgate da boa família, da família que se preocupa 

com os que estão dentro de casa, porque se preocupar com os que estão dentro de casa vai 

se refletir lá fora de casa: na rua, na comunidade, no bairro, no Estado, no Município 

onde moram
172

. Outros deputados arriscam profecias, como é o caso do deputado Jefferson 

Campos (PSD/SP), vice-presidente da Igreja Quadrangular do Brasil: 

Eu estou no quinto mandato parlamentar, três nesta Casa, e tenho visto também 

essa degradação dos nossos costumes. Como bem colocou aqui o Pastor Marco 

Feliciano, nós estamos iguais ao povo de Israel quando esteve no Egito, 

enquanto foi escravo. Quando era um povo pequeno, insignificante, lá na terra de 

Góes, estava tranquilo, mas, quando começa a crescer, aí o faraó vem com as 

propostas: vamos matar as crianças; vamos destruir os princípios. E Deus tem 

mandado os seus Moisés, e nós nos consideramos, eu me considero como tal, 

para a gente lutar contra essas leis que tentam degradar a família e também que 

tentam fazer com que os nossos locais de culto sejam extremamente exigidos e 

às vezes até de forma diferenciada
173

. 

 Essa visão acerca da necessidade de proteção da família como base natural da 

sociedade contrasta com leituras mais progressistas, que dão ênfase aos fenômenos sociais 

em detrimento de fenômenos naturais. Segundo Anthony Giddens, a modernidade está 

associada à socialização do mundo natural, i.e., a substituição progressiva das estruturas e 

dos acontecimentos que eram parâmetros externos da atividade humana por processos 

socialmente organizados. Não apenas a própria vida social, mas também o que costumava 
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ser a “natureza” passam a ser dominadas por sistemas socialmente organizados
174

. No 

passado, a sexualidade e a reprodução estavam diretamente relacionadas. Até se tornar 

completamente socializada, a reprodução era externa a atividade social como um fenômeno 

biológico; organizava o parentesco e era organizada por ele, além de conectar a vida do 

indivíduo à sucessão das gerações. A reprodução era um meio de transcendência, ela criava 

um vínculo com a finitude do indivíduo, considerada em relação a um ciclo de gerações, de 

maneira que a vida individual era parte de uma ordem simbólica mais abrangente
175

. 

Para Almeida, o fato de que a figura do homossexual desafia os critérios de 

pertencimento do indivíduo ao Estado somado a característica autoidentitária da não 

heterossexualidade implica que as relações de poder são mais visíveis no que se refere à 

orientação sexual: no limite, não se resiste à tentação de controlar a sexualidade, de regulá-

la, circunscrevê-la ao domínio da intimidade, e de questionar os aspectos públicos das 

relações entre pessoas do mesmo sexo
176

. De acordo com Elizabeth Roudinesco, todos 

temem a decadência dos valores tradicionais da família, da escola, da nação e da 

autoridade sob todas as formas. Todavia, segundo ela, não é a contestação do modelo 

familiar que incomoda os conservadores, mas a vontade de a ele se submeter. Excluídos da 

família os homossexuais eram menos reconhecíveis, integrados tornaram-se mais perigosos 

uma vez que estão menos visíveis. Para os grupos conservadores, a família monoparental, 

homoparental, recomposta, gerada artificialmente não seria mais capaz de transmitir 

valores e, como consequência, o ocidente judaico-cristão e a democracia republicana 

estariam ameaçados. Daí a permanente evocação das catástrofes presentes e vindouras
177

. 

A ideia de família como base da sociedade aparece, enfim, diretamente ligada à 

figura da criança, como já se insinua nas falas de Feliciano e de Jefferson Campos. Em 

2014, o deputado Ronaldo Fonseca (PROS/DF) esclareceu, em seu relatório
178

, que a 

concepção de família inscrita no PL 6.583/2013 é baseada na reprodução, i.e., tem na 
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possibilidade de reprodução do casal seu critério discriminante. Para o deputado, a família 

teria seu foco precípuo na formação das crianças, que se tornam novos cidadãos 

independentes, e a elaboração do projeto responderia ao tenebroso momento em que 

vivemos de definição do conceito de família. Para Ronaldo Fonseca (PROS/DF) seria 

necessário e urgente diferenciá-la das relações de mero afeto, convívio e mútua assistência, 

porque 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 entender do deputado há, pois, uma contrapartida à proteção da família pelo 

Estado, que é a produção de cidadãos da família para o Estado, com a reprodução do casal. 

Por isso, o Estado estaria contrariando os seus próprios interesses ao reconhecer as uniões 

homoafetivas. Essa contrariedade decorreria, primeiro, do seu interesse em formar 

cidadãos adultos independentes e, depois, do 

a) enriquecimento sem causa por não se presumir deles o ônus de ser base da 

sociedade; b) discriminação contra o indivíduo não integrante desse tipo de 

relação; pois haveria o gozo de direitos especiais não extensíveis a todos, não 

sendo justo obter subsídio Estatal pelo simples fato de conviver com outrem, ao 

contrário; c) injustiça, pois em nada estaria reconhecida a relevância e o 

reconhecimento do papel da união do homem e da mulher como sustentáculo da 

sociedade, razão da existência de especial proteção
179

. 

Diferentemente do deputado Ronaldo Fonseca, o filósofo Luc Ferry entende que o 

crescimento dos valores da intimidade, que caracteriza as sociedades ocidentais, não deve 

ser interpretado como um recolhimento individualista
180

. Segundo ele, o advento da família 

moderna e do casamento por amor alterou o sentido do sagrado, i.e., abandonou-se 

progressivamente entidades tradicionais como divindades, hierarquias sociais 

aristocráticas, nação, pátria, ideais revolucionários para estabelecê-lo no coração da própria 

humanidade
181

. Segundo ele, a história da família moderna, fundada no sentimento, 

fortaleceu o valor do indivíduo, pois que para uma imensa maioria de pessoas a verdadeira 

meta da existência, ou seja, o que lhe dá sentido, sabor e valor, situa-se na vida privada
182

. 

Para Luc Ferry dessa mudança decorre uma consequência interessante: a política tende 

cada dia mais, a se tornar, primeiro e antes de tudo, um auxiliar da vida privada. Não sua 
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finalidade última e menos ainda o altar diante do qual ela se sacrificaria, mas um simples 

instrumento a serviço do brilho e do sucesso da vida das pessoas
183

.  

 

2.3. A homoparentalidade e os direitos da criança  

No que toca à proteção das crianças, Fonseca considera que o reconhecimento das 

relações entre pessoas do mesmo sexo traria o inconveniente de se direcionar mais 

recursos para adultos em detrimento do que pode ser alocado em políticas de assistência e 

proteção de crianças e adolescentes. Segundo ele, a criança adotada por um casal formado 

por pessoas do mesmo sexo passaria a sofrer, irremediavelmente, a ausência da figura do 

pai ou da mãe. O deputado considera, ao mesmo tempo, que a adoção por pessoa solteira 

não traria prejuízo equivalente aos interesses da criança, assemelhando-se à família 

monoparental. Essa necessidade de justificar a família monoparental mostra que quando o 

deputado sustenta que a existência de um pai e de uma mãe é fundamental para que a 

criança surja de modo não-psicótico, ele não indica que um pai e uma mãe devem estar 

empiricamente presentes em todas as fases da vida da criança. Significa algo mais ideal: 

que deve existir pelo menos um ponto psíquico de referência para a mãe e para o pai e um 

esforço narrativo para recuperar o genitor e a genitora. 

O deputado Ronaldo Fonseca persiste com a observação de que ainda são feitos 

trabalhos científicos que apontam comportamentos ligados ao homossexualismo como 

relacionados a distúrbios, objeto de estudo na medicina. Como tais assuntos não estão 

cabalmente definidos pela academia científica, não se pode subordinar a direção da vida 

de crianças a potenciais riscos
184

. Portanto, como cientificamente não se sabe ao certo a(s) 

causa(s) da homossexualidade, segundo o deputado, seria arriscado permitir a criação de 

uma criança por um casal homossexual. Como ele não rejeita frontalmente a adoção por 

pessoa solteira, pode-se entender que o cerne do problema não seria, assim, assegurar sua 

criação por uma família tradicional, mas afastá-la do perigo do contato com a 

homossexualidade. Considerando a histórica marginalidade do homossexual em relação à 
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ordem familiar, um aspecto a observar na fala do deputado é, no entanto, que ela parece 

situar esse perigo no contato com o casal gay ou lésbico, e não com o homossexual em si.  

O relator da comissão de 2014 também argumenta que não haveria consenso social 

acerca do reconhecimento e da legitimidade das famílias formadas por pessoas do mesmo 

sexo, de modo que trazer a criança para o meio de um furacão é no mínimo desprezo à 

proteção dos direitos desse menor, que sofrerá consequências enormes. Essa 

argumentação a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que no caso Atala 

Riffo v. Chile entendeu que embora certas sociedades possam ser intolerantes a orientação 

sexual não heterossexual, os Estados não podem usar essa discriminação como justificativa 

para perpetuar tratamentos discriminatórios. O posicionamento de Fonseca pode ser 

atribuído a uma suposta ou atual normalização da homossexualidade
185

, pela qual a 

integração de famílias formadas por casais de pessoas do mesmo sexo responderia. Uma 

ideia associada a essa, a da homossexualidade como patologia, é recorrente na Comissão 

Especial. O Pastor Cláudio Duarte, p.e., entende que: 

(...) Divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, 

homoafetividade, homossexualidade, como queiram chamar, têm destruído as 

famílias. E que famílias são essas? As nossas. E se você pensa que os nossos 

filhos não têm nada que ver com essas crianças que estão crescendo sem família, 

espere os nossos filhos cruzarem com eles num semáforo e levarem um tiro na 

cabeça! Aí as nossas histórias de famílias bem-sucedidas tornam-se trágicas. (...) 

Então, eu vejo que hoje é sexo com criança, é sexo com animal, é sexo com 

defunto, é sexo em grupo, é sexo não consensual, é sexo com pessoas do mesmo 

sexo, é sexo com o computador. Na minha visão, hoje, a nossa sociedade está 

vivendo um momento de desequilíbrio emocional. Fora a questão religiosa, 

deixando a questão religiosa de lado, eu não vejo isso de forma salutar, não vejo 

de forma sadia. Eu acredito que se tivesse aqui sentado um médico, um médico 

sério, não recomendaria nenhum tipo de relacionamento
186

.  

Já o Deputado Édino Fonseca (Partido/Estado) procura amparar-se em argumentos 

científicos para precaver os demais parlamentares do perigo de se expor as crianças a 

patologia homossexual. Segundo ele,  

                                                                 
185

 Essa normalização da homossexualidade viria de encontro com o que teóricos críticos chamaram de 

heteronormatividade. A ideia de heteronormatividade foi criada pela teoria queer, em linhas gerais, ela 

designa uma crítica ao suposto da naturalidade da heterossexualidade, do qual decorreriam prescrições 

quanto ao sexo, ao gênero e à família. Como esclarece o sociólogo Richard Miskolci, a heteronormatividade 

expressa as expectativas, as demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto da 

heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade. Muito mais do que o aperçu de que 

a heterossexualidade é compulsória, a heteronormatividade é um conjunto de prescrições que fundamenta 

processos sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo 

oposto. (MISKOLCI, Richard. A teoria queer e a sociologia: o desafio de uma analítica da normalização. 

Sociologias, ano 11, n. 21, pp. 150-182, 2009, p. 156). 
186

 Audiência pública realizada em 07 de maio de 2014, na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

PL 6.583/2013. 



80 
 

O Estado deve se preocupar com o ambiente social a que este menor será 

submetido e que influenciará na formação do seu self, ou seja, do 

desenvolvimento psicossocial daquele indivíduo. (...) Quando falamos de família 

de casais, nós não podemos excluir a nova família criada pelo Supremo Tribunal, 

que depende ainda do aval desta casa, a chamada família afetiva. Falamos de 

duas pessoas que vivem em relação em muitos casos considerada patológica pela 

Organização Mundial da Saúde, inclusive com identificação das patologias, com 

a Classificação Internacional de Doenças, CID 10, que vamos citar aqui: F 64.0, 

transexualismo; F 64.1, travestismo  ivalente; F 64.2, transtorno de identidade 

sexual na infância; F 64.8, outros transtornos de identidade sexual; F 64.9, 

transtorno não especificado de identidade sexual; F 65.1, travestismo fetichista; 

F 65.4, pedofilia; F 65.6, transtornos múltiplos da preferência sexual; F 65.8, 

outros transtornos da preferência sexual; F 65.9, transtorno da preferência sexual 

não especificada; F 66.1, orientação sexual egodistônica. (...) Quem poderá 

garantir que essas crianças adotadas por casais que estejam incluídos dentro 

dessas patologias não sofrerão influências psicossociais do meio em que o casal 

pretendente está incluído? Está mais do que comprovado que o indivíduo sofre 

forte influência psicológica do meio em que é criado. É claro que muitas 

indagações podem ocorrer quanto ao tema, como, por exemplo: será que todo 

indivíduo que é criado no meio de homossexuais acaba por se tornar 

homossexual? Claro que não! Porém, outra pergunta deve ser feita: será que o 

Estado se responsabilizaria por colocar uma criança em convivência patológica, 

por mais que haja amor e finança para patrocinar a vida dessa criança, e correria 

o risco de estar influenciando uma criança a desenvolver um senso psicossocial 

anômalo? Será que o Estado vai se responsabilizar por isso, por uma criança que 

não teve o direito de escolher quem iria criá-la? (...)É lógico que quando 

apresentamos esses casos que a imprensa não quer divulgar, e nós sequer 

gostaríamos de estudar, isso nos choca ou, à primeira vista, parece ser um 

ortodoxismo, mas a doença mental é algo real. Se nós vamos dar para as pessoas 

que sofrem das outras patologias, poderemos dar, então, ao F 65.4, o pedófilo, a 

oportunidade de adotar uma criança? Ele está enquadrado nos mesmos outros 

casos que estão aqui. Dessa forma, se nós temos consciência que um pedófilo é 

uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico, todos os outros precisam 

também. (...) Quem nos vai garantir que essas crianças não serão influenciadas 

por esses casos e por essas patologias? Eu não estou aqui afirmando que esses 

casos patológicos transformarão as crianças adotadas no mesmo caso, mas eu 

quero dizer que é um risco que corremos. (...) Nós não podemos desprezar a 

ciência neste momento. Não podemos ir simplesmente para a lei fria nem para a 

mente dos magistrados, que, às vezes, no afã de querer responder problemas 

sociais, agem segundo a pressão psicológica do momento. Não! Nós temos que ir 

para o que a ciência diz a esse respeito e não podemos fugir da ciência
187

.  

Nessas três falas, dos deputados Ronaldo Fonseca, Pr. Cláudio Duarte e Édino 

Silveira, a ciência aparece como uma linha de força a informar sua opinião ou a linguagem 

em que eles a manifestam na esfera pública. Seu cuidado em buscar respaldo científico 

para o seu posicionamento assinala a potencial maior aceitação dessa ordem de argumentos 

no debate público pela sociedade brasileira. Para o Conselho Federal de Psicologia, p.e., 

trata-se, contudo, de uma abordagem equivocada, uma vez que a homossexualidade foi 

retirada há algumas décadas do Código Internacional de Doenças e o próprio Conselho tem 

se posicionado, no curso dos anos, em prol da diversidade sexual.  
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Já os aspectos prático-jurídicos da adoção e o problema da criação de crianças por 

casais homoafetivos são colocados na Comissão Especial pela discussão entre o deputado 

Fonseca e a juíza de direito Andréa Pachá, que tem vinte anos de experiência de jurisdição 

em vara de família. Nesse debate, travado em 2014, o deputado Fonseca pergunta à juíza 

qual é o procedimento quando um casal homossexual, por exemplo, deseja adotar uma 

criança? Ele vai entrar na fila desse cadastro, ou vai entrar com uma petição em juízo, 

para que possa ser habilitado por um juiz e cortar essa fila? Ao que a juíza responde que 

O cadastro é único, e os pretendentes à adoção não são só casais. (...) Uma vez 

verificado que determinado casal ou determinado pretendente possui condições 

afetivas e materiais para acolher uma criança, o juiz profere uma decisão, 

habilitando aquela pessoa ao cadastro. Ela entra na fila de adoção e define o 

perfil de criança que pretende adotar. A fila é igual para todo mundo. Embora 

não exista legislação que permita, não existe legislação que impeça. A 

jurisprudência tem caminhado, a passos largos, à frente do processo legislativo 

nesta matéria, porque juridicamente a jurisprudência permite não só a adoção, 

mas também o próprio casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, 

entendendo que a Constituição permite que as uniões afetivas se conformem 

como família e tenham a proteção do Estado. É o entendimento da jurisprudência 

hoje predominante no país. Nesse contexto, as habilitações não distinguem quem 

é casado de quem não é casado, se são duas mulheres casadas ou se são dois 

homens casados. Não há distinção para a habilitação. (...) Talvez seja importante, 

deputado, que a Comissão ouça as famílias sobre se há algum tipo de dúvida com 

relação à institucionalização ou ao afeto, traga aqui famílias que tenham essa 

experiência, porque algumas são compostas por duas mulheres ou por dois 

homens, com crianças adotadas, ou com crianças adotadas e filhos biológicos do 

primeiro casamento, que vivem nesse contexto. E elas não só precisam que o 

Estado as proteja da mesma forma que protege qualquer núcleo familiar, como 

têm uma experiência que, se compartilhada, pode ser muito rica quando 

pensamos na possibilidade da consolidação do afeto como elemento fundamental 

de núcleo familiar. (...) Porque hoje a adoção, diferentemente do que era há 

muitos anos, deixou de ser segredo. Então, a criança não é adotada e tratada 

como se fosse filho biológico e jamais saberá a verdade. Tudo é muito 

escancarado e conversado
188

  

O deputado Ronaldo Fonseca então pergunta à convidada se uma pessoa com 

transtorno psicológico poderia adotar uma criança. Parece implícita na sua pergunta a 

visão da homossexualidade como doença, ao que a juíza responde:  

Doutor, aí vai depender da avaliação psicológica, porque transtorno psicológico 

é muito amplo. Todos nós, ao longo da vida, temos algum tipo de transtorno 

psicológico. É da nossa condição humana eventualmente falhar, eventualmente 

ter dúvida, eventualmente precisar de suporte. (...) Agora, o que nos define como 

pessoas aptas à adoção é a compreensão de que estamos acolhendo um ser 

humano mais vulnerável do que nós, porque é uma criança, que precisa crescer 

num ambiente de cuidado e afeto. Nós adultos nos defendemos. Uma criança 

precisa que alguém a ensine a dar laço, a escovar os dentes, a tomar banho, a 

secar nos meios dos dedos dos pés para não ficar com frieira. (...) Nesse 
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contexto, a experiência que nós temos tido nos Juízos de Família indica que não 

há nenhuma diferença quando a vontade é o acolhimento e o cuidado. Nunca tive 

problema em nenhum processo que algum colega ou eu tenha julgado, uma 

pessoa que escolhe casar com outra do mesmo sexo, vive num ambiente familiar, 

adotar uma criança. Sabe o que parece, Deputado e acho importante trazermos 

essa questão? Parece que todas as pessoas que escolhem viver com outras do 

mesmo sexo não têm habilidade para adotar uma criança, como se ela fosse 

crescer num ambiente promíscuo. Isso não traduz a realidade. O que nós vemos 

nas Varas da Infância ,Walter tem a experiência do Distrito Federal e eu trago a 

do Rio e a de muitos outros colegas do Brasil, não é a realidade. Então, é 

importante trazer essas pessoas que têm esse contexto funcionando para entender 

como é o funcionamento
189

.  

 A resposta da juíza pode ser tomada, assim, como inusitadamente normalizadora da 

homossexualidade. Na sua linha de pensamento, homossexuais podem ter distúrbios 

psíquicos, como heterossexuais, o que não significa que eles sejam homossexuais em 

função de qualquer distúrbio dessa ordem. Em suas palavras, a possibilidade de homo e 

heterossexuais sofrerem desse tipo de distúrbio é parte da sua comum humanidade. Por 

outro lado, falando como psicólogo à Comissão Especial, o Pastor Silas Malafaia insiste na 

ideia de que a homossexualidade é um comportamento. Essa sua posição, dissonante no 

campo acadêmico e profissional da psicologia, permite-lhe recusar direitos familiares dessa 

população, uma vez que gays e lésbicas poderiam se adequar ao modelo de família ideal. 

Para sustentar sua posição, controversa no campo do saber em que ele a enuncia, Malafaia 

levanta dados de diversas pesquisas em biologia e em genética que mostram que não se 

nasce homossexual. Dessas pesquisas, Malafaia conclui, no entanto, que, como a 

homossexualidade não é genética, ela só pode resultar de abusos na infância ou na 

adolescência. Da negação de uma afirmação, no caso, da negação científica da naturalidade 

da homossexualidade ele passa à atribuição de causas a ela, o que, a rigor, as pesquisas que 

ele menciona não afirmam, nem possibilitariam afirmar. Malafaia levanta, em seguida, 

uma pesquisa do professor da universidade do Texas, Mark Regnerus, que compara os 

filhos de famílias heterossexuais aos das famílias homossexuais
190

. Segundo a leitura que 

Malafaia fez dessa pesquisa, filhos criados por casais gays e lésbicos são muito mais 

propensos a ter recebido ajuda financeira do Estado enquanto cresciam; têm menor nível 

de escolaridade; são mais propensos a sofrerem depressão; se são do sexo feminino 

tiveram mais parceiros sexuais; possuem quatro vezes mais necessidade de assistência 

pública; são três vezes mais propensos a estarem desempregados; possuem onze vezes 
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maior probabilidade de terem sido tocados sexualmente por um dos pais ou outro adulto 

responsável na infância; possuem quatro vezes mais chances de terem sido fisicamente 

forçados a terem relações sexuais
191

.  

O mínimo de rigor metodológico constrangeria alguém que fala em nome da 

ciência ou da academia a uma revisão da literatura que contemplasse pesquisas 

complementares ou mesmo antagônicas. No que toca aos temas da homossexualidade e da 

homoparentalidade, essa literatura é, no mínimo, mais controvertida do que Malafaia faz 

parecer. Na realidade, nela têm prevalecido estudos com conclusões contrárias àquelas 

tiradas da pesquisa em que ele se baseia. Sucintamente, essa literatura tem indicado que a 

diversidade sexual é natural, a homossexualidade é uma questão de minoria, não de 

doença, e não há diferenças relevantes entre crianças criadas por casais hetero e 

homossexuais nos mais diversos âmbitos da vida
192

. O modo de Malafaia se posicionar em 

sua intervenção na Comissão Especial no contexto do debate público sobre os direitos de 

famílias gays e lésbicas assinala a sua procedência, que não é a psicologia, mas a teologia. 

Ele é eloquente, tem o gosto pelo embate de ideias, e, como outros deputados inseridos 

nesse mesmo debate, ele usa a ciência estrategicamente, ou seja, para explorar a 

ressonância dos argumentos de ordem científica na sociedade brasileira a fim de inscrever 

valores religiosos nas leis civis. Não por acaso, Malafaia pontua que sua opinião não é 

teologicamente informada, embora também afirme que a teologia é o campo que ele 

domina. Seu posicionamento na Comissão ainda assinala o lugar do religioso e da religião 

na esfera pública brasileira: se argumentos informados pelo Cristianismo fossem 

suficientes para fundamentar uma lei, por que ele preferiria apelar aos científicos? 

Os parlamentares que sustentam discursos contra o reconhecimento de famílias 

formadas por gays e lésbicas colocam-se como defensores da família e dos valores cristãos 
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e rechaçam mudanças socioculturais que supostamente promoveriam sua erosão
193

. Muitas 

vezes, ao defenderem suas ideias, referem-se a uma verdade antropológica para negar o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, em seu relatório acerca do PL 

6.583/2013 o deputado Diego Garcia (PHS/PR) entende que: 

Nas diversas civilizações humanas que a história e a antropologia registram, 

comprova-se o traço comum da relação entre o homem e a mulher como o lastro 

substancial da família. Apesar da multiplicação dos estilos de convivência 

humana nos tempos atuais, e da tolerância com tais, a relação homem-mulher, 

sob as mais variadas incidências e perspectivas culturais, ainda é o principal 

fundamento de sustentabilidade social. A unidade entre homem e mulher traduz 

a máxima diversidade humana no mesmo projeto. Também biologicamente 

impera a necessidade de gametas masculino e feminino para a geração de novo 

ser humano. Essa reunião, como regra, opera-se na relação entre tais, sendo a 

principal fonte de reprodução das sociedades. Desse modo, há necessidade de 

participação do homem e da mulher na geração e perpetuação da condição 

humana. Trata-se de condição sine qua non da procriação.  

Essas concepções acerca dos aspectos naturais do funcionamento das sociedades 

humanas merecem alguns apontamentos. Por exemplo, a antropóloga francesa discípula de 

Claude Lévi-Strauss, Françoise Héritier, em audiência pública no Senado Francês em razão 

das discussões acerca do mariage pour tous entende que, no debate em questão, algumas 

“verdades antropológicas” são utilizadas sem conhecimento de causa. Para ela, nada é 

evidente para todos os humanos, nem o que parece se basear em evidências biológicas. Isso 

porque, tudo procede de criações do espírito em torno da manipulação de dados. Na linha 

estruturalista, Héritier explica que no campo da parentalidade, que ocupa as denominações, 

as regras de filiação, a escolha do cônjuge, a antropologia isolou, em cada um desses 

setores, uma lista de grandes sistemas de possibilidades. Isso significa que cada 

organização local tem uma lógica e uma história no curso da qual ocorrem modificações. A 

prática ocidental, p.e., é marcada por interditos matrimoniais que são fundados na 

consanguinidade e em graus de aliança. Além disso, ela é marcada por um tipo de 

casamento heterossexual e monogâmico e por uma filiação que atribui à criança o direito 

de pertencimento às quatro linhas familiares que a remetem a seus avós. 

Muitos parlamentares brasileiros, assim como muitos parlamentares franceses à 

época da aprovação do marriage pour tous, estimam que tudo decorre diretamente da 

natureza, uma vez que são necessários dois gametas de indivíduos de sexos diferentes para 

procriar. Esse fato levaria ao reconhecimento do casamento heterossexual como única 
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solução para o estabelecimento das quatro linhas de filiação. A antropóloga francesa, 

Françoise Héritier rebate esse entendimento com o argumento de que outras sociedades 

vivem com o mesmo sentimento de evidência de suas relações de parentesco decorrem de 

fatos naturais. Héritier lembra que existem sociedades em que se reconhece uma única 

linha de filiação (aquela que passa do pai) ou sociedades em que essas linhas são 

ampliadas, p.e., em que a maternidade é estendida às irmãs e às primas da mãe
194

. Ela 

ressalta que essas são situações distantes do nosso sistema de compreensão, mas também 

derivam de combinações e manipulações dos fatos pelo espírito, i.e, são transformáveis 

pelo gênio humano, por isso, não é possível se referir a uma evidência ou a uma verdade 

antropológica universal. Cada criança que vem ao mundo é absorvida culturalmente pela 

sociedade a que pertence, pelo que observa e, consequentemente, passa a julgar como 

normal e evidente as situações que vive cotidianamente. Françoise Héritier entende que a 

desestabilização da criança vem do olhar do outro, no não reconhecimento estatal
195

.  

Outra contribuição da antropóloga francesa para o nosso debate é a diferenciação 

dos termos filiação, parentalidade e gestação/fecundação. Françoise Héritier esclarece que 

no debate acerca dos direitos de gays e lésbicas a filiação é recorrentemente confundida 

com parentalidade e com gestação/fecundação. Ela elucida que para a antropologia a 

filiação é a regra social que determina a ligação de uma criança a um grupo, estabelecendo 

direitos e deveres. Ela é diferente da verdade biológica da gestação e da fecundação que 

são reconhecidas como um dentre os quatro critérios que podem formar a filiação
196

. É 

diferente da parentalidade que é fundada pelo investimento afetivo e psicológico. Para 

Héritier, é legítimo que se construam pontes entre as noções de filiação, parentalidade e 

gestação/fecundação, mas elas devem ser intelectualmente distinguidas. Por exemplo, é 

possível investir-se na filiação sem ter gestado, é o caso das adoções. Da mesma maneira, é 

possível que um homem possa ter transmitido seu material biológico sem querer transmitir 

sua filiação, nem entrar na parentalidade. Existem muitas sociedades que reconhecem uma 

única linha de filiação, a sociedade francesa, assim como a brasileira, acomodou durante 

séculos os filhos ilegítimos que tinham apenas a filiação da mãe. De acordo com Héritier, 

essas acomodações fazem parte de um processo intelectual, que se torna mais palatável se 
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consideramos que os filhos de casais gays ou lésbicos terão as quatro linhas de filiação, da 

mesma forma que os filhos de casais heterossexuais
197

.  

A antropóloga Francesa afina sua análise esclarecendo que existe um número 

enorme de combinações possíveis desses diferentes termos. Alguns foram pensados, mas 

não foram aceitos intelectualmente porque contrariavam outras evidências do momento. 

Outras são logicamente pensáveis, mas não poderiam ser formuladas em razão do saber da 

época. Diversos tipos de arranjos sexuais e formas de parentesco podem ser admitidos a 

existir ou considerados possíveis quando estão dentro dos limites do imaginável. Existem 

certamente ainda casos intelectualmente possíveis, mas que ainda não foram pensados. 

Para Héritier, a regra de fundo de evolução e inovação em matéria social é a de que o céu 

das ideias inclui o impensado e o impensável.  

Os homossexuais sempre tiveram a possibilidade de fundar uma família desde que 

dissociassem as práticas sexuais ligadas à sua „inclinação‟ dos atos sexuais necessários à 

reprodução
198

. Como expôs a socióloga Francesa Irène Théry, em uma conferência sobre 

casamento e filiação de pessoas do mesmo sexo, antes, as pessoas de orientação não 

heterossexual tinham constantemente filhos dentro de casamentos heterossexuais, como 

colocou Marcel Proust em sua o ra “Em  usca do tempo perdido”. Proust já colocava a 

questão da relação entre parentalidade e homossexualidade, mas em um contexto social em 

que os constrangimentos sociais impunham que a parentalidade ocorresse dentro da 

instituição do casamento, de forma que a clandestinidade da vida sexual se mantivesse 

separada da vida familiar. Irène Théry indica que a geração de 1968, graças à revolução 

sexual, rompeu o imperativo da vida dupla dos homossexuais e, por isso, muitos gays e 

lésbicas puderam assumir-se publicamente. Todavia, mas muitos consideraram que a 

liberdade de viver sua sexualidade custaria a renuncia da paternidade e da maternidade. 

Essa renúncia, todavia, segundo Irène Théry, durou apenas uma geração, nas gerações 

seguintes o desejo de exercer a maternidade e a paternidade reapareceu, mas desta vez gays 

e lésbicas pretendiam unir suas relações afetivo-sexuais com uma maternidade e ou 
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paternidade em conjunto
199

. Hoje, homoconjugalidade e a homoparentalidade são 

recorrentes na prática, mesmo se reprovadas por um grande número de sociedades
200

. De 

acordo com Françoise Héritier, as condições sociais mudaram nas sociedades ocidentais, 

i.e., a preeminência do grupo é afastada dando lugar aos os indivíduos. Ademais, a 

revolução da fertilização in vitro e a adoção abriram novas possibilidades, que não eram 

pensáveis e modificaram o modelo antigo
201

. 

De acordo com o professor da faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 

Gustavo Ferraz de Campos Monaco, no Brasil, com a constituição federal de 1988, a 

família passa a se fundar na dignidade da pessoa humana. Segundo o jurista, tal evolução 

aliada aos avanços das ciências biológicas e médicas, implicou no reconhecimento da 

paternidade biológica, determinada por exames de DNA. Em seguida, em decorrência de 

experimentos de fecundação in vitro, desenvolveu-se a teoria da paternidade afetiva, que 

privilegia a intenção de ser pai e ser mãe, sobrepondo-se à verdade biológica
202

.  

Em termos jurídicos, a evolução da filiação tem reflexos importantes no campo da 

adoção por casais gays e lésbicos. Após reconhecer a união estável de casais homoafetivos, 

o STF foi chamado a se manifestar acerca da adoção homoparental. Em uma decisão 

monocrática, a Ministra Carmen Lúcia entendeu que se as uniões homoafetivas já são 

reconhecidas como entidade familiar, com origem em um vínculo afetivo, a merecer tutela 

legal, não há razão para limitar a adoção, criando obstáculos onde a lei não prevê. A 

relatora lembrou que no julgamento da ADI nº. 4.277 e da ADPF nº. 132, por votação 

unânime, o STF excluiu do artigo 1.723 do Código Civil qualquer significado que impeça 

o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo 

como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. No voto, a 

ministra entendeu que a isonomia entre casais “heteroafetivos” e “pares homoafetivos” 
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somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação 

de família autonomizada família
203

.  

Mais recentemente, o plenário do STF entendeu que a existência de paternidade 

socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico
204

. O relator da ação, o ministro 

Luiz Fux, considerou que o princípio da paternidade responsável impõe que, tanto vínculos 

de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto os originados da 

ascendência biológica, devem ser acolhidos pela legislação. Segundo ele, o 

reconhecimento pelo ordenamento jurídico de modelos familiares diversos da concepção 

tradicional, não autoriza decidir entre a filiação afetiva e a biológica quando o melhor 

interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos os vínculos, do contrário, 

estar-se-ia transformando o ser humano em mero instrumento de aplicação dos esquadros 

determinados pelos legisladores. Atuando na ação na qualidade de amicus curiae, o 

IBDFAM defendeu que a filiação socioafetiva e a filiação biológica devem ser 

reconhecidas juridicamente em condições de igualdade material. O procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, se manifestou no sentido de que é possível o reconhecimento 

jurídico da existência de mais de um vínculo parental em relação a um mesmo sujeito, pois 

a Constituição não admite restrições injustificadas à proteção dos diversos modelos 

familiares. 

Em termos bastante práticos, pensamos que a negação de direitos parentais a um 

casal de homens ou a um casal de mulheres significa impedir que seus filhos gozem de 

direitos e deveres em relação a um de seus pais ou mães. Isso porque, a não ser que 

venhamos também a impedir a adoção e a família monoparental, casais gays e lésbicos 

continuarão constituindo suas famílias à revelia do lei. Não se trata apenas de reconhecer 

direitos parentais a casais homoafetivos, mas de garantir que crianças que já existem e que 

continuarão a existir nesses lares obtenham direitos de uma filiação que já existe no plano 

dos fatos. Apesar da inércia do legislativo, o STF tem atuado de forma a garantir que os 

filhos de casais gays e lésbicos tenham seus direitos garantidos. 
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2.4. Contraponto 

Para outros políticos e instituições, como parlamentares do PT, PSOL, PTN e 

PCdoB, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), o movimento de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) e organizações de direitos humanos, a 

definição de família que se pretende consagrar é demasiado restrita. Ela não reconheceria 

formações familiares que, segundo o Censo 2010, compõem mais da metade dos lares 

brasileiros
205
. Entre essas formações marginais ao modelo do „Estatuto da Fam lia‟ se 

destacam (i) as famílias compostas por irmãos, tios e sobrinhos, avós e netos, (ii) as 

chamadas famílias-mosaico, i.e., famílias recompostas, formadas por um pai, uma mãe, 

seu(s) filho(s) de outro(s) casamento(s) e filho(s) em comum, e (iii) as famílias formadas 

por pessoas do mesmo sexo, travestis e transexuais. Desse lado da controvérsia, 

argumenta-se que a liberdade de orientação sexual está compreendida na autodeterminação 

individual, igualmente protegida pela Constituição e inscrita no rol dos direitos 

fundamentais (art. 5, inciso X
206

). Os que sustentam essa posição parecem elaborar sobre a 

ideia kantiana de autonomia, segundo a qual o traço fundamental de humanidade seria a 

capacidade de ditar regras para si mesmo. Decorreria da autonomia tanto a participação nos 

atos do governo quanto a possibilidade de autodeterminação pessoal. Em termos mais 

prosaicos, isso significaria que cada um define a sua própria humanidade determinando o 

certo e o errado, o bom e bem para si
207

. Nessa linha, não caberia ao Estado estabelecer 

uma diferença de tratamento, ou seja, uma desigualdade entre os projetos de vida
208

. Ao 

que nos parece, nas discussões acerca do PL 6.583/2013 contrapõem-se visões acerca da 

função do Estado: de um lado, entende-se que cabe ao Estado estabelecer um modelo ideal 

de família, como forma de proteger a sociedade; de outro lado, entende-se que a função do 

Estado é de regular as situações apresentadas pela sociedade. Essa foi a argumentação, p.e., 

da Deputada Jô (PCdoB), segundo a qual  
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Eu queria saber qual é o papel do estado? O papel do estado é analisando a 

realidade, buscar responder através de políticas que minimizem quaisquer 

sequelas de vivências conflituadas. O projeto que Vossa Excelência relata 

procura criar modelos para os fenômenos que existem na sociedade humana. (...) 

Devemos conferir grande importância à família e as mudanças que têm 

transformado a sua estrutura no decorrer do tempo. Para começar os 

antropólogos já estudaram: o núcleo principal da família eram as tribos, um 

número grande de homens, um grupo grande de mulheres que conviviam naquela 

realidade concreta. Então, Vossa Excelência, quando busca moldar um modelo 

de família para a realidade que existe no Brasil não está respondendo aos 

problemas humanos. Vossa Excelência está tentando colocar o conceito de Vossa 

Excelência para a realidade humana
209

. 

O João Carlos Bacelar levanta uma questão interessante: 

O conservadorismo brasileiro está indo para um caminho muito interessante, 

quer regular a vida privada, quer dizer como deve ser o meu prazer, quer dizer 

como deve ser a minha atividade sexual e deixa a economia sem regulação 

nenhuma. (...) É esse o caminho do conservadorismo brasileiro. Quem deu poder 

ao estado para conceituar família
210

? 

Toni Reis, ativista LGBT convidado a participar da Comissão Especial em 2015, 

procurou mostrar aos deputados que o intuito do movimento LGBT não é destruir as 

famílias. Segundo ele, ninguém é contra a família, mas devemos conceituá-la
211

. Para isso, 

Reis mostra que a família é uma construção social que teve seu formato alterado ao longo 

da história e, para inserir a família homoafetiva dentro desse espectro social, ele traz o 

exemplo de sua própria família. Seu intuito é mostrar que sua família existe de fato na 

sociedade, assim como milhares de outras famílias homoafetivas
212

. Ao mostrar sua 

intimidade, Reis faz alusão ao PL 470/2 13, o „Estatuto das Fam lias‟, afirmando que 

apenas um „s‟ o separa dos parlamentares. Seu argumento consiste em que não existe um 

único modelo de família. Ao final, ele reforça que gays e lésbicas não pretendem destruir 

as famílias, mas querem a proteção da lei também, não desrespeitando a família original. 

Em inúmeros momentos da discussão do projeto, a deputada Erika Kokay (PT/DF) 

argumenta no mesmo sentido: 

Eu acho que desde o século XVII as relações familiares foram construídas a 

partir do amor e do afeto. E penso que caracterizar uma família enquanto tal é 

caracterizá-la enquanto centro de afeto e proteção. Uma família se caracteriza 

por relações permanentes, relações que sejam visíveis e relações amorosas ou 
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afetivas. Existem inúmeros arranjos familiares que o projeto não contempla. Isso 

significa jogar no limbo da não família, famílias que se construíram e que são 

fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ser humano
213

.  

O Deputado Bacelar (PTN/BA) presentou uma Emenda ao PL 6.583/2013, 

propondo a inclusão de outras configurações familiares no artigo 2º do projeto, como as 

famílias homoafetivas, as famílias mosaico e as famílias anaparentais. Para o deputado 

Bacelar,  

O relatório, anacronicamente, fugiu completamente da realidade social atual, ao 

prever em seu artigo 2º, que para os fins dessa lei define-se como entidade 

familiar o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma 

mulher por meio de casamento ou união estável ou ainda por comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes. No caso da aprovação do PL, 

apenas e tão-somente será entendida como família, logo objeto de especial 

proteção do Estado, a entidade familiar composta por um casal de homem e 

mulher, excluindo-se sem qualquer justificativa, os casais constituídos por dois 

homens ou duas mulheres, excluindo ainda da definição de família, as famílias 

adotivas, ao empregar o termo descendentes, que se refere unicamente a 

parentalidade biológica. Eu queria perguntar quem afinal deu ao Estado a 

prerrogativa de decidir o que é uma família e como ela deve ser composta. De 

onde saiu a ideia de que o Estado deve decidir qual o relacionamento afetivo está 

apto a ser visto como família e qual não está. Há de se insistir que essa não é 

uma atribuição do Estado. Ao Estado cabe apenas reconhecer a multiplicidade de 

formas afetivas que a sociedade produz, respeitando todos eles, ele não legisla, 

mas inscreve simbolicamente e reconhece o que a sociedade produz. Em suma, 

com todo respeito, mas não é a bancada religiosa a decidir por mim e por todos 

os membros da sociedade brasileira, como devem ser as famílias, não cabe a 

nenhuma confissão religiosa dizer como o Brasil deve considerar o que é família. 

(...) Além do mais, se a Carta Magna garante que somos todos iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, se homens e mulheres são iguais em 

direitos e são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, é flagrantemente inconstitucional o artigo 2º. (...) A inconstitucional 

exclusão da união estável homoafetiva do conceito de entidade familiar resultará 

na inviabilização de adoção de crianças e adolescentes por pares homoafetivos 

como casais, obrigando seus membros a voltar ao retrógrado expediente de 

adotarem seus filhos como se solteiros fossem
214

.  

A Deputada Erika Kokay apresenta outras questões para a rejeição do Estatuto da 

Família, PL 6.583/2013. Segundo ela:  

O Estatuto da Família tem um vício de origem. Eu diria até que ele tem um 

pecado original. Ele tem um pecado original porque restringe a concepção de 

família e abandona o critério, que é o mais concreto com base no qual se pode 

definir uma família como instrumento de desenvolvimento de afetividade e de 

proteção. Ele estabelece uma tentativa, seguramente uma tentativa que não 

                                                                 
213

 Audiência pública realizada em 25 de junho de 2015, na Comissão Especial destinada a proferir parecer 

ao PL 6.583/2013. 
214

 Audiência pública realizada em 17 de setembro de 2015, na Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao PL 6.583/2013. 



92 
 

vingará, de se contrapor à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de 

assegurar a união homoafetiva dentro da legalidade
215

.  

 Os parlamentares que se manifestaram contrariamente a aprovação do Estatuto da 

Família, como vimos, entendem que o papel do Estado não é estabelecer um modelo de 

família para a sociedade, mas, ao invés disso, deve procurar estabelecer normas que 

protejam as formações que já existem na sociedade. Além disso, no que se refere aos 

direitos fundamentais, esses parlamentares entendem que um Estado democrático deve 

respeitar o pluralismo social e garantir que parcelas minoritárias da sociedade possam se 

autodeterminar sem sofrer interferências da parcela majoritária da sociedade. Na próxima 

seção, exploraremos o conceito de democracia defendido pelos deputados que apoiam o 

Estatuto da família, para eles, a democracia se resumiria a regras procedimentais de coleta 

da vontade da maioria e da deferência das cortes ao Parlamento.  

 

2.5. Uma análise dos limites da democracia e das relações institucionais no debate 

sobre direitos de gays e lésbicas no Brasil 

Como dissemos, o lugar problemático da religião na esfera pública será objeto do 

terceiro capítulo desta dissertação, mas parece-nos importante manter a questão em mente 

porque ela nos possibilita problematizar outro argumento recorrente entre os defensores do 

Estatuto, que podemos denominar de tese democrática. Esse argumento aparece claramente 

em uma fala do Pastor Malafaia. Ele afirma que conta com a rejeição da população ao 

reconhecimento das relações erótico-afetivas homossexuais em geral para afastar a decisão 

do STF. Assim, Malafaia desafia o ativismo gay a propor uma proposta de emenda 

constitucional para mudar a Constituição. Para Malafaia, enquanto o artigo 226 da 

Constituição estiver em vigor, não há possibilidade de equiparação daquelas relações 

estáveis com as heterossexuais. O Pastor desconsidera a decisão do Supremo Tribunal 

Federal, apoiando-se na separação de poderes e na visão da democracia como maioria. 

Segundo ele, o STF não legisla coisa nenhuma, e sua decisão afirmando direitos a pares de 

pessoas do mesmo sexo consistiria em uma afronta ao parlamento. Para ele, a caneta de 
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juiz não quer o debate democrático
216

. Como abordaremos na próxima seção, esse mesmo 

argumento tem sido formulado por juristas, especialmente por constitucionalistas, que 

entendem que o Supremo extrapolou suas competências constitucionais em direção às do 

Legislativo. O problema é tratado, por eles, no registro do ativismo judicial ou, como 

aparece na fala do deputado Eliseu Dionísio, no registro da ditadura do Judiciário: 

Eu também me preocupo com a ditatura do Judiciário. Hoje existe uma intenção 

de enfraquecer o Parlamento brasileiro com tantas ações nas costas do STF e do 

STJ, que eles não conseguem despachar, eles ficam querendo legislar coisas que 

não é de sua competência. Nós estamos na eminência de regulamentar as drogas 

no Brasil pela caneta de uma pessoa, sendo que o Parlamento é composto por 

513 representantes do povo brasileiro. Até onde vamos com essa ditadura? E 

quando eu falo em ditadura, passa-se do Judiciário e vem para a ditadura gay. Eu 

sou de origem cristã, eu aprendi que nós devemos amar os próximos como a si 

mesmo, mas eu não tenho que concordar com as suas condutas. Eu devo amar o 

pecador e não o pecado. Só que vocês têm um discurso que não condiz com a 

prática, vocês usam o direito, mas vocês não nos respeitam. Vocês buscam o 

direito para a união de vocês, mas vocês querem entrar dentro das nossas Igrejas. 

Se vocês querem respeito com as famílias que vocês acham que é família, eu 

quero respeito com a minha família, com a família tradicional. Queiram vocês ou 

não, ela ainda é a maioria da família brasileira
217

.  

Olhando para as circunstâncias em que o Projeto de Lei foi proposto, podemos 

perceber que ele se coloca como uma resposta à decisão do STF regulando à união estável 

entre pessoas do mesmo sexo proferida em maio de 2011 (ADPF 132 e ADI 4.277) e à 

Resolução nº. 175, de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que proíbe os 

cartórios de se recusarem a celebrar o casamento ou a conversão da união estável de gays, 

lésbicas, travestis e transexuais em casamento. Tendo em conta o processo político de 

reconhecimento dos direitos dessas pessoas de orientação não heterossexual, o projeto 

aparece, portanto, como uma ação intencionalmente destinada a negar-lhes os direitos de 

conjugalidade decorrentes da decisão do STF.  

Uma forma de elaborar essa questão tem sido separar processos democráticos, 

entendidos como aqueles que envolvem decisões de maioria, e construção da cidadania. 

Com a ordem constitucional de 1988, a construção da cidadania passou a ser o locus da 

discussão sobre os direitos sexuais no Brasil, e, justamente por ela ter curso nesse lugar 

específico, o Judiciário tem tido um papel de destaque na regulação da matéria. Os 

defensores do Estatuto da Família afirmam que pretendem atender à demanda feita pelo 
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STF na decisão de 2011, na qual a maioria dos ministros realçou a inércia do Congresso 

Nacional e reiterou a necessidade de se legislar sobre o regime jurídico das relações 

homoafetivas
218

. Os detratores da pretendida lei rebatem que ela representa um retrocesso 

em relação à decisão do STF e à resolução do CNJ
219

. Eles atribuem aos seus defensores 

inspiração religiosa, falando corriqueiramente em “fundamentalismo religioso”, pela 

leitura literal da Bíblia que a informaria. O relator da comissão especial de 2014, o 

deputado Ronaldo Fonseca, tanto em seu relatório como em diversos pronunciamentos na 

Comissão Especial, insiste no mesmo argumento levantado por Silas Malafaia: 

Eu estou feliz de poder compor esta Comissão, muito mais agora, como relator, 

porque sempre defendi que aqui no Parlamento é que nós temos que discutir os 

assuntos pertinentes à sociedade, assuntos estes que passam a gerar leis no país. 

Nós temos visto, infelizmente, como o Judiciário está exacerbando-se num 

ativismo e ocupando o lugar do Parlamento brasileiro. Aqui nesta Comissão, nós 

teremos, então, a oportunidade de trazer a sociedade para cá, de ir à sociedade e 

discutir este tema tão importante
220

. 

O deputado Arolde de Oliveira (PSC/RJ) diz que: 

Se o Judiciário se pronuncia autonomamente, é porque falta lei, a lei que 

nós estamos querendo fazer aqui. Então, eu só queria lembrar isto: há um erro de 

avaliação aí que, de certo modo, desacredita um pouco a argumentação 

apresentada pela deputada, de que a existência de jurisprudência sobre 

casamento ou união homossexual no Judiciário impede esta Casa de fazer a lei. 

Não, é porque há vacância da lei. Neste caso, estamos fazendo a lei, para que o 

Judiciário cumpra a lei, que é o que lhe cabe. 

Os parlamentares não parecem concordar com o entendimento de que o Judiciário 

estabeleceu limites à atuação do Poder Legislativo, que não pode mais desconsiderar que, 

no Brasil, casais formados por pessoas do mesmo sexo formam uma entidade familiar. 

Como pudemos apreender da abundante produção discursiva acerca da família como 

categoria jurídica no Parlamento a propósito do PL 6.583/2013, convivem na esfera 

pública brasileira diferentes visões da homossexualidade, de democracia e das relações 

entre os Poderes republicanos quando se trata de direitos humanos ou direitos 

fundamentais. No debate parlamentar, essas visões são não raro antagônicas.  
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No que segue, propomos analisar algumas dessas ideias com maior parcimônia. 

Mais especificamente, propomos efetuar uma crítica, i.e., explorar os contornos ou os 

limites das ideias de democracia e separação de poderes que circulam no debate público 

sobre direitos familiais de gays e lésbicas no Brasil. Mas, antes de passar à discussão 

dessas ideias, recuperemos das falas enunciadas nas audiências da Comissão Especial uma 

visão específica da homossexualidade e das suas relações com a família aparentemente 

compartilhada pelos entusiastas do Estatuto da Família. É importante esclarecê-la porque é 

essa a visão que informa o posicionamento de tais deputados, juristas, médicos e líderes 

religiosos acerca da decisão do STF, da Constituição Federal e das relações entre os 

Poderes republicanos. Essa visão aparece nitidamente no debate entre o deputado Ronaldo 

Fonseca e a juíza Andréa Pachá, quando ele a interpela a respeito da possibilidade de 

pessoas com distúrbios adotarem. Também aparece em colocações como a do senador 

Magno Malta, em que se lança mão dos argumentos da saúde da família, da família 

saudável, da estruturação da família sobre princípios morais, éticos e espirituais
221

. Em 

falas como essas, a homossexualidade é, assim, associada à doença. Ela aparece como uma 

espécie de doença contagiosa, que acomete o indivíduo e acaba atingindo tanto a sua 

família quanto a família em abstrato e, à medida que esta é a base da sociedade, a nação.  

A relação da homossexualidade com a família em abstrato é, ao seu turno, da ordem 

da exclusão: o homossexual é situado à margem da vida familiar pelos defensores do 

Estatuto. Se levarmos a sério sua afirmação de que a família é condição de humanidade, 

efetuada, p.e., pelo deputado Evandro Gussi
222

, poderemos concluir, enfim, que eles 

chegam a negar a humanidade de gays e lésbicas, que seriam, em sua linha de pensamento, 

pessoas liminares, i.e., situadas no limite do humano que é titular de direitos humanos.  

Essa visão da homossexualidade coloca em debate o status da orientação sexual e o 

critério de discriminação do que é família para fins de direito no Brasil. O segundo tema, o 

critério determinante da família como categoria jurídica, foi abordado no primeiro capítulo 

desta dissertação. Nele procuramos mostrar os sucessivos critérios inscritos no 

ordenamento brasileiro e os deslocamentos que foram operados nele ao longo das décadas. 

Mostramos, em especial, como as questões patrimoniais e biológicas perdem espaço 
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gradualmente para os laços de afeto, sobretudo após a Lei do Divórcio e o fim da distinção 

de filhos legítimos e ilegítimos. Como dissemos, desse processo resultou a possibilidade de 

integrar gays e lésbicas no casamento. No que se refere ao status da orientação sexual, não 

cabe nos alongarmos a seu respeito no espaço desta dissertação, mas também não podemos 

negligenciá-lo de todo aqui. 

Em primeiro lugar, é importante pontuar que defensores e detratores do Estatuto da 

Família adotam posições antagônicas a seu respeito. No debate público brasileiro, assim 

como no debate sobre o tema em geral, o status da orientação sexual é articulado no 

registro do binômio natural-construção social. Para os detratores do Estatuto, com destaque 

para o movimento LGBT brasileiro, a orientação sexual é naturalmente determinada, i.e., é 

inata. Já para os seus defensores, ela é construída socialmente. Por isso eles podem falar 

em 'comportamento', 'condição', 'opção', 'reorientação sexual', sem que seu discurso perca 

em coerência interna. São os defensores do polêmico projeto de lei que apontam, 

acertadamente, os limites do discurso naturalista do movimento, que parece ter sido 

incorporado pelo Judiciário brasileiro, entre outros. Sucintamente, sua crítica consiste em 

que, nesse discurso, a orientação sexual aparece como natural e o gênero como uma 

construção social, mesmo sendo muitos os casos de trânsitos entre homo e 

heterossexualidade, i.e., de pessoas que têm uma longa trajetória heterossexual e 

constroem relações pontuais com pessoa do mesmo sexo. No limite, o argumento da 

naturalidade da homossexualidade seria desafiado por fatos e relatos individuais. Os 

defensores do Estatuto, ao seu turno, entendem que a orientação sexual é construída, 

enquanto os papéis de gênero são naturais. Como mostra a fala do Pr. Silas Malafaia na 

Comissão Especial, seu suposto caráter construído, não natural, abre espaço para 

especulações acerca das causas da homossexualidade, ou seja, para uma discussão sobre 

sua etiologia
223

. Seja como for, para os que se encontram desse lado da controvérsia, a 

naturalidade do gênero teria traços físicos ou biológicos e mesmo fundamento bíblico. 
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Sabe-se que, para o Pr. Malafaia, entre outros, a 'reorientação sexual', p.e., passaria por um 

(re)aprendizado dos papéis de gênero
224

.  

Essa contraposição entre naturalismo e construcionismo perpassa o debate sobre os 

direitos familiais de gays e lésbicas. Nosso argumento a seu respeito consiste em que o 

naturalismo adotado pelo movimento LGBT e mesmo pelo Judiciário brasileiro pode ser 

considerado uma necessidade histórica. Nessa linha, não seria descabido pensar que 

argumentos dessa ordem parecem ser mais ressonantes em sociedades em que os direitos 

humanos são uma ideia forte, i.e., em democracias liberais, aí incluída a brasileira. Com 

base na naturalidade da diferença foram efetuadas, afinal, campanhas bem sucedidas de 

demandas por direitos, como no caso dos direitos de negros e das mulheres. Nessa linha de 

pensamento, a naturalidade, logo, a inevitabilidade de um traço estigmatizado socialmente 

facilitaria afastar tratamentos desiguais, na medida em que dificultaria sua justificação 

pública. Portanto, a insistência nessa abordagem da orientação sexual pelo movimento 

descortina sua estratégia de realçar a desigualdade de gays e lésbicas perante a lei no 

acesso a direitos humanos ou fundamentais e a justiça de suas demandas por igualdade 

formal. É necessário considerar, no entanto, que necessidade histórica não é necessidade 

lógica. Não há nada na lógica do direito que imponha a adoção do naturalismo na definição 

do status da orientação sexual. O debate político e judicial sobre direitos de gays e lésbicas 

pode, com efeito, ser efetuado em outros termos. Ilustrativamente, pode-se optar por uma 

argumentação centrada na ideia de liberdade individual, em lugar de centrar-se na 

igualdade
225

. Entende-se que uma argumentação desse tipo lançaria desafios ao movimento 

no que concerne a sua capacidade de mobilização social, mas ela não enfrentaria, 

necessariamente, obstáculos maiores no Judiciário do que aquela centrada na igualdade. 

Também é importante pontuar que se pode dar ênfase a uma sem abrir mão da outra. Outro 

aspecto a considerar nessa discussão é que a naturalidade da orientação sexual facilita a 

construção de gays e lésbicas como uma minoria para fins de direito, o que é importante 

quando se trata de demandas por direitos humanos ou direitos fundamentais.  

No caso de gays e lésbicas, o próprio status de minoria será, contudo, objeto de 

disputa entre o movimento LGBT e setores conservadores, sobretudo religiosos, da 
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sociedade brasileira, entre outras. Mais especificamente, disputa-se a legitimidade de gays 

e lésbicas como minoria e, subjacentemente, da orientação sexual como fundamento de 

direitos. Em democracias constitucionais, como em cortes de direitos humanos, o 

reconhecimento desse status é determinante tanto da percepção social da justiça de 

demandas formuladas por gays e lésbicas quanto de posicionamentos institucionais na 

matéria
226

. Nas falas recuperadas da Comissão Especial, as disputas em torno do status de 

gays e lésbicas como minoria para fins de direito são manifestas, p.e., em uma intervenção 

do deputado Gussi. Elas também podem ser apreendidas do argumento recorrente segundo 

o qual gays e lésbicas não teriam demandado direitos, e sim privilégios, dado que a 

contrapartida do reconhecimento da família pelo Estado seria um tipo de produção da 

família para o Estado. Nessa leitura dos fatos, o STF ter-lhes-ia, assim, cedido privilégios 

sob o argumento de afirmar direitos. Outro argumento dos defensores do Estatuto nessa 

mesma linha é que gays e lésbicas seriam, como qualquer outra pessoa, titulares de direitos 

humanos, que em seu entender excluiriam, entretanto, os direitos familiais. Eles teriam 

direitos independentemente da orientação sexual, mas insistiriam em negar a orientação 

sexual como fundamento de direitos. Já para gays e lésbicas, essa afirmação da orientação 

sexual como fundamento de direitos seria importante porque alguns direitos, inclusive 

direitos humanos, lhes seriam negados em função da sua orientação sexual.  

Sobre esse argumento, é preciso ponderar, no entanto, que a orientação sexual não 

figura em qualquer diploma legal de direito internacional dos direitos humanos. Como se 

não bastasse isso, nos principais diplomas internacionais, como a Declaração Universal, de 

1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, de 1969, a proteção da família como base natural do 

Estado é afirmada como um direito humano, mas ao afirmar o direito de formar família e 

ao matrimônio eles falam em homem e mulher, diferentemente do que se nota nos seus 

demais artigos. Quando tratam da família e do casamento, tais diplomas especificam, em 

suma, o gênero da pessoa
227

.  

Embora tendam a não reconhecer gays e lésbicas como uma minoria, os defensores 

do Estatuto não se furtam a se afirmarem como maioria. Eles lançam mão, reiteradamente, 
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de apelos ao que podemos chamar 'tese democrática'. Sucintamente, esses apelos consistem 

em que a maioria da sociedade brasileira supostamente compartilha dos mesmos valores 

que eles, por ela ser majoritamente cristã. Por isso, segundo eles, o movimento LGBT 

brasileiro teria insistido na via judicial, em detrimento da legislativa. Esse argumento 

associa democracia, maioria e Legislativo de modo conveniente. Ele resume democracia a 

maioria, ignorando, p.e., que o termo "democracia" pode ser tanto um método de formação 

de vontade, um processo de deliberação ou, como no caso das democracias constitucionais, 

como a brasileira, ser uma forma de governo fundada sobre o compromisso do Estado com 

a pluralidade. Não é que o Estado tenha a obrigação de promovê-la, mas está obrigado a 

assegurá-la, o que lhe impõem a proteção de grupos socialmente minoritários, ainda que 

não constituam minorias para fins de direito. Como o Legislativo é mais sensível à lógica 

das maiorias, o Judiciário desponta, nesse tipo de democracia, como um locus privilegiado 

para a proteção dessas minorias de facto. O argumento dos defensores do Estatuto soa, 

destarte, como outro uso de um argumento secular – no caso, a separação de poderes – para 

fazer a lei e a moral religiosa prevalecerem sobre a lei civil e o ethos constitucional. O 

lugar da religião na esfera pública brasileira, secular e monorreligiosa
228

, será estudado 

mais detidamente no capítulo seguinte da presente dissertação. Neste, propomos analisar 

com maior parcimônia um aspecto da 'tese democrática', que se desdobra no argumento da 

usurpação de competências legislativas pelo Judiciário, em um tipo de ativismo judicial.  

A literatura jurídica tem atribuído essa postura ao Supremo Tribunal Federal, 

especialmente em casos relacionados com direitos fundamentais. Para analisá-la, 

recorremos aos estudos de dois professores de direito constitucional da Faculdade de 

Direito da USP, Virgílio Afonso da Silva e Conrado H. Mendes, sobre cortes 

constitucionais e direitos fundamentais.  

Como assinalamos no capítulo anterior, desde 1995, tentava-se dar uma forma 

jurídica às relações entre pessoas do mesmo sexo pela via legislativa, ainda que não se 

pretendesse igualá-las às uniões estáveis ou ao casamento entre um homem e uma mulher. 

O Projeto de Lei 1.151/95, da então deputada Marta Suplicy, foi o primeiro sobre o tema a 

tramitar no Congresso Nacional. Em razão da resistência de muitos parlamentares e no 

intuito de avançar na consagração de direitos de casais homossexuais, a proposta inicial do 
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projeto sofreu inúmeras modificações ao longo dos anos. Dentre essas modificações 

podemos destacar a substituição do termo "união civil" por "parceria civil" e o 

impedimento de que casais formados por pessoas do mesmo sexo pudessem adotar 

conjuntamente uma criança. Essas alterações visavam apagar o caráter afetivo das relações 

homossexuais e impedir que elas fossem reguladas pelo direito de família. Ainda assim, 

elas não foram suficientes para que o projeto de lei fosse levado a plenário
229

. 

Como consequência da inércia e do silêncio legislativo, casais formados por 

pessoas do mesmo sexo eram compelidos a recorrer ao Judiciário sempre que precisavam 

de algum tipo de proteção do Estado. Como mostramos no capítulo anterior, ao longo dos 

anos, a jurisprudência construiu um histórico de afirmação de direitos de casais 

homossexuais, começando pela possibilidade de constituição de uma sociedade de fato, 

passando pelos direitos sucessórios e sociais até o reconhecimento da união estável e do 

casamento. Como mostra José Adílson Moreira, a história da conquista jurisprudencial de 

direitos dos casais formados por pessoas do mesmo sexo seguiu os passos da 

jurisprudência que concedeu direitos aos casais heterossexuais não casados, o que significa 

dizer que as uniões estáveis heterossexuais teriam sido reconhecidas jurisprudencialmente 

antes de serem previstas pela Constituição
230

.  

Até a decisão do STF, não havia um entendimento consolidado pela jurisprudência 

nacional acerca da forma jurídica das relações conjugais homossexuais e disso resultava 

uma diferença de proteção destinada a casais que viviam dentro da competência territorial 

de tribunais progressistas e de casais que viviam na competência territorial de estados com 

tribunais de justiça conservadores. Assim, por meio da ADPF nº 132 e da ADIN nº 4.277 o 

STF é chamado a se manifestar pela via de controle abstrato de constitucionalidade após 15 

anos de omissão do Poder Legislativo nacional. Por unanimidade, os 10 ministros 

presentes na sessão
231

 decidem que as uniões formadas por casais do mesmo sexo 

constituem família e devem, por essa razão, ser equiparadas às uniões estáveis formadas 

por um homem e uma mulher.  
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Como dissemos, a decisão do STF foi polêmica porque, além de enfrentar um tema 

moralmente controverso na sociedade brasileira, interpretava o artigo 1.723 do Código 

Civil, que tem a redação idêntica ao artigo 226, §3º, da Constituição Federal conforme a 

própria Constituição. Essa interpretação supostamente criativa do Código Civil e da 

Constituição Federal foi considerada por muitos juristas como uma intervenção indevida 

do Judiciário na esfera de competência do Poder Legislativo. Como vimos, essa 

consideração também é feita pelos deputados federais nas discussões e nos dois pareceres 

da Comissão Especial criada para discutir o PL 6.583/2013, o Estatuto da Família. Tanto o 

primeiro relator do Projeto, o deputado Ronaldo Fonseca (PROAS/DF), quanto seu 

segundo relator, o deputado Diego Garcia (PHS/PR), consideraram que a decisão do STF 

que regulou as uniões entre pessoas do mesmo sexo consistia em uma intromissão do 

Judiciário na esfera do Poder Legislativo e, portanto, uma ameaça à democracia. 

A separação dos poderes republicanos, i.e., dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, e seu controle recíproco, formulado em termos de checks and balances, têm 

sido considerados um elemento essencial da democracia por teorias políticas liberais. Seja 

como for, no tema da separação de poderes, o controle de constitucionalidade das leis 

suscita desconfiança das teorias democráticas, justamente por colocar em questão as suas 

relações, ou seja, forçar a abordá-los dinamicamente. Nesse debate, há, por um lado, 

autores que defendem a supremacia das cortes. Esses partem do suposto de que o 

Parlamento é insuficiente, por isso, as cortes ocupam uma posição institucional especial, 

pois que não estão sujeitas à dinâmica eleitoral nem aos constrangimentos da lógica 

eleitoral, da alternância parlamentar. De acordo com esse entendimento, o Judiciário seria 

uma instância contramajoritária quando se trata de direitos humanos protegidos 

constitucionalmente, i.e., direitos fundamentais e, por conseguinte, um fórum privilegiado 

para a proteção de direitos de minorias. Por outro lado, há autores que defendem a 

supremacia legislativa, que em seu entender reuniria dois valores: (i) o de que a 

representação eleitoral é um recurso usado para replicar o povo e (ii) o de que a regra de 

maioria é um recurso procedimental que promove a igualdade. Como Conrado Hübner 

Mendes mostra bem, são expoentes dessas visões os teóricos norte-americanos Ronald 

Dworkin e Jeremy Waldron.  

Muito sucintamente, Dworkin concebe as cortes como um fórum de princípios que 

tem a tarefa de defender direitos fundamentais. Para ele, a democracia deve obedecer a 
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alguns requisitos morais que não são sempre observados pela regra majoritária, como o 

respeito pelos direitos e garantias individuais. Segundo o autor, a legitimidade das decisões 

das cortes é mensurada pelo seu conteúdo, e não pela eleição de seus membros, como 

ocorre com as decisões do Poder Legislativo
232

. Já Jeremy Waldron entende que, em uma 

sociedade pluralista, não há acordo possível sobre o conteúdo dos direitos e a única 

maneira de tomar decisões em uma democracia é por meio do acordo procedimental, i.e., 

as opções majoritárias devem prevalecer. Waldron entende que conceder a uma elite de 

juízes o poder de decisão sobre questões moralmente controversas é desconsiderar a 

igualdade de condições entre os cidadãos
233

.  

A decisão do STF sobre as uniões entre pessoas do mesmo sexo é um caso 

oportuno para refletirmos sobre a atuação da mais alta instância do Judiciário brasileiro na 

proteção de direitos fundamentais. Em artigo publicado em 2014, Virgílio Afonso da Silva 

analisa a regulação das uniões estáveis de casais de pessoas do mesmo sexo no Brasil 

comparando-a com o modo como o processo de afirmação de direitos de conjugalidade de 

gays e lésbicas se desenrolou em outros países. Silva considera que a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, embora tenha alcançado importantes e inegáveis progressos 

substantivos, suscita objeções formais e institucionais. Desde essa perspectiva, o caso 

brasileiro se distinguiria das demais experiências do direito comparado pela estratégia 

utilizada pelo Supremo, denominada por Silva de atalho institucional, institutional 

bypass
234

.  

Segundo Silva, em comparação com os demais países estudados
235

, o Brasil teria a 

legislação mais específica no que se refere ao sexo dos parceiros e, além disso, seria o 

único país no qual o Poder Legislativo foi completamente ignorado no processo de 
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regulação das relações homoconjugais. Para o jurista, quanto mais detalhada a 

regulamentação do tema e mais específica no que se refere ao sexo dos parceiros, menos 

liberdade têm as cortes para resolver o assunto. No caso do Brasil, a Constituição 

estabelece que, de uma parte, todos são iguais perante a lei (artigo 5º) e, de outra, que a 

união estável é constituída por um homem e uma mulher (artigo 226, §3º). 

Silva mostra-se insatisfeito com a interpretação efetuada pelo STF, porque o artigo 

1.723 do Código Civil tem redação idêntica à previsão constitucional (artigo 226, §3º). Por 

isso, ele propõe analisar o conflito mais adequadamente. Segundo Silva, se uma 

constituição declara que todos são iguais perante a lei e, ao mesmo tempo, estabelece que a 

união estável se forma entre um homem e uma mulher, essa dupla previsão pode ser 

interpretada de pelo menos duas maneiras: (1) a regra especial (“é reconhecida a união 

estável entre um homem e uma mulher”) introduz uma exceção à regra geral (“todos são 

iguais perante a lei”) ou a regra constitucional (“é reconhecida a união estável entre um 

homem e uma mulher”) limita a amplitude do princ pio constitucional (“igualdade”); (2) o 

fato de a disposição sobre a união estável na Constituição mencionar “homem e mulher” 

não constitui impedimento para a criação de outras formas de união estável e de 

casamento
236

. De acordo com a primeira interpretação, a única autoridade legítima para 

alterar o status quo é o constituinte derivado, i.e., 3/5 do Congresso Nacional. Já na 

segunda interpretação, o Congresso Nacional pode criar novas formas de casamento e de 

união estável por lei ordinária. Para Silva, a disposição específica sobre o sexo dos 

parceiros elimina qualquer liberdade interpretativa do Judiciário
237

.  

As questões que Silva coloca são as seguintes: a corte constitucional tem a mesma 

autoridade e legitimidade que o Parlamento? A corte está autorizada a ignorar o 

Parlamento? Silva enxerga um paradoxo na atuação do STF, visto que o tribunal tem 

reiteradamente declarado não ter o poder de obrigar o Congresso a legislar, ainda que a 

Constituição preveja uma ação direta de inconstitucionalidade específica para controlar a 

omissão legislativa. Consoante essa posição, quando o Congresso não obedece a uma 

determinação constitucional positiva, a corte pode tão somente declarar que existe uma 

situação de omissão legislativa, estando impedida, inclusive, de estabelecer um prazo para 
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que o Legislativo atue. Não obstante, segundo Silva, o STF decidiu regular unilateralmente 

as uniões entre pessoas do mesmo sexo, ignorando por completo o Congresso Nacional
238

.  

Para defender a tese principal de seu artigo, i.e., a de que o Supremo deveria ter 

estabelecido um prazo para que o Congresso legislasse sobre a matéria, Silva recorre ao 

direito comparado. Ele compara os países em que as uniões entre pessoas do mesmo sexo 

foram reconhecidas e verifica que, em quase todos eles, tal reconhecimento foi obtido por 

via legislativa
239

. Em seguida, para reforçar sua argumentação, vale-se das decisões das 

cortes constitucionais da África do Sul e da Colômbia, que estabeleceram prazos ao 

Parlamento. Na África do Sul, a Corte Constitucional suspendeu por 12 meses a definição 

de casamento para permitir que o Parlamento aprovasse leis apropriadas. Na Colômbia, a 

decisão da Corte Constitucional, em 2009, estendeu às uniões formadas por pessoas do 

mesmo sexo a maioria dos direitos assegurados aos casais heterossexuais que vivem em 

uniões estáveis, mas não afetou o conceito de casamento, uma vez que tanto a constituição 

como as leis ordinárias usam vocábulos específicos no que se refere ao sexo para a 

regulação do casamento. Posteriormente, em julho de 2011, a Corte foi chamada a decidir 

acerca do casamento entre pessoas do mesmo sexo e manteve sua interpretação. Entretanto, 

estipulou um prazo ao Parlamento para que legislasse e decidiu que, se esse prazo não 

fosse acatado, os casais poderiam se dirigir ao notário ou ao juiz competente para 

formalizar seu vínculo contratual. Silva destaca que, nessa decisão, o que estava em jogo 

não era a definição do termo casamento em si, mas a possibilidade de constituir família, já 

que, de acordo com a jurisprudência das cortes colombianas, somente por meio do 

casamento seria possível constituir família. Esse era o déficit de proteção que a Corte 

insistia que fosse eliminado. Como o Congresso colombiano não atuou dentro do prazo 

previsto, a sentença começou a produzir os efeitos pré-estabelecidos. 

O argumento mais forte utilizado pelo autor para mostrar o problema do atalho 

institucional é o do valor simbólico de uma decisão legislativa. Para ele, manter o texto do 

Código Civil brasileiro intacto tem um valor simbólico negativo que não se deve 
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subestimar. O combate à inércia do Congresso por meio do estabelecimento de um dever 

de legislar e a fixação de um prazo, em vez de decidir, poderia ter produzido resultados 

mais positivos. Em primeiro lugar, poderia ter alterado a redação das leis, o que resolveria 

o problema do efeito simbólico. Em segundo lugar, obrigaria o Congresso a discutir o que 

está em jogo, ainda que a margem de decisão e a discricionariedade estivessem 

consideravelmente limitadas. Assim, Silva pondera que, se ao se decidir um assunto 

moralmente relevante como a união estável de casais formados por pessoas do mesmo sexo 

é possível invocar a todos os poderes estatais e também a sociedade civil, então, não 

existem argumentos convincentes para aceitar que um único poder, e justamente aquele 

que menos admite a participação popular, decida tudo sozinho
240

.  

Ao seu turno, Conrado Hübner Mendes, em sua tese de doutorado em ciência 

política, deixa de lado a defesa da supremacia de uma ou outra instituição para analisar 

como a interação de parlamentos e cortes pode equilibrar o problema das demandas 

procedimentais e substantivas dos ideais da democracia e do constitucionalismo
241

. Para 

isso, investiga a saída para esse dilema oferecido pelas teorias do diálogo institucional, 

segundo as quais não há uma última palavra na democracia. Seu desafio é desenhar um 

diálogo entre as instituições que amplifique a capacidade da democracia de produzir 

respostas eficazes em questões de direitos fundamentais. Hübner Mendes não oferece uma 

receita pronta e abstrata acerca do modo de interação das instituições. Para ele, a 

minimização dos erros em relação aos direitos fundamentais decorreria da interação 

deliberativa de parlamentos e cortes e da busca pelas melhores razões públicas. O autor 

muda o foco da discussão e nos faz pensar em duas escalas temporais do regime: a 

demanda imediata por uma decisão e a sucessão de decisões ao longo do tempo. 

Partindo disso, Hübner introduz as noções de rodada procedimental e de última 

palavra provisória. Toda Constituição prevê, segundo ele, procedimentos institucionais 

para a solução de conflitos, que têm um ponto de partida e um ponto final. Esse ponto 

final, no entanto, é provisório, uma vez que o procedimento pode ser reiniciado 

indefinidamente. Um recomeço impõe, contudo, uma nova mobilização de diversos 

recursos, como, p.e., tempo e esforço argumentativo. O autor não desconsidera a relevância 
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da instituição que decide por último: ao contrário, ele ressalta que decisões desse tipo 

podem ser duradouras e que alguns de seus efeitos são irreversíveis. Se decisões são 

tomadas e problemas concretos resolvidos, mas os mesmos temas são reprocessados pela 

comunidade política, Hübner passa a refletir sobre o papel e a legitimidade do controle de 

constitucionalidade. De acordo com o autor, se pensarmos que o controle de 

constitucionalidade não é a última palavra, mas faz parte de um diálogo permanente entre 

as instituições políticas, ele passa a ser um estágio decisório a mais
242

.  

Hübner admite que essa resposta não diz muito acerca da legitimidade da 

interferência do Judiciário e dos custos que suas decisões podem impor sobre a vontade da 

maioria. Em seu entender, o critério para a escolha da autoridade que dará a última palavra 

provisória é aquela que detém a confiança da comunidade para produzir a melhor decisão. 

Hübner ataca o mito da independência judicial ao defender que as cortes constitucionais 

também passam por constrangimentos políticos externos. Para isso, o autor parte de três 

teses da teoria política sobre o comportamento judicial. São elas: (i) a corte é politicamente 

sensível e testa seu espaço de atuação a partir da resposta dos outros poderes às suas 

decisões, e de sua força e capacidade para resistir; (ii) a separação de poderes é um 

fenômeno dinâmico, e uma norma jurídica não tem como capturar essa constante 

redistribuição de fronteiras; (iii) a legitimidade de cada Poder oscila, e tal oscilação 

responde pelo espaço que cada Poder irá ocupar no arranjo de forças
243

. Para Hübner, a 

corte realiza uma análise do contexto, pondera caso a caso e opta, então, por atos mais ou 

menos expansivos. Segundo ele, isso permite que a corte regule sua intervenção ou 

contenção de acordo com o desempenho do Parlamento. Nesse contexto, o que protegerá a 

corte é o bom argumento, que serve para desafiar o Legislativo a superar-se em 

qualidade
244

.  

Podemos nos apropriar da análise de Hübner para pensar a decisão do STF que 

reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares. O primeiro aspecto que 

abordaremos é a necessidade de interpretarmos o silêncio do Congresso Nacional como 

uma tomada de decisão. Silva aponta que o Brasil foi o único país em que o Legislativo foi 
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completamente ignorado no debate acerca do reconhecimento das uniões de pessoas do 

mesmo sexo. Como nos mostra Mello
245

, desde 1995 discute-se no Congresso uma lei que 

dê forma jurídica às uniões estáveis formadas por pessoas do mesmo sexo. O silêncio e a 

inércia são desafiadores do direito qua teoria, mas, em casos como esse, pode ser preciso 

emprestar-lhes algum significado. É o que, ao nosso ver, os ministros do STF fazem nesse 

caso. Como dissemos, para eles e ao contrário do que colocou Silva, o silêncio do 

Parlamento brasileiro significa uma recusa em reconhecer as relações de casais formados 

por pessoas do mesmo sexo, que permaneciam invisíveis aos olhos da lei em razão dessa 

inércia legislativa. Seu desabrigo só não foi absoluto porque Executivo e Judiciário 

atuaram para tirá-los da invisibilidade
246

. Como já foi mencionado, o Judiciário 

especialmente ampliou na história recente do país o acesso dessas pessoas a direitos antes 

consagrados apenas aos casais heterossexuais
247

.  

A decisão conjunta da ADI 4277 e da ADPF 132 convida a pensar acerca da 

legitimidade do STF para intervir em questões de justiça e cidadania, que se colocam na 

fronteira entre direito e moral. Como disse Hübner, estudos empíricos mostram que as 

cortes calculam seu grau de intervenção conforme o ambiente e a expectativa social sobre 

o seu papel
248

. Isto é, quando o STF decidiu o caso das uniões homoafetivas, os ministros 

provavelmente refletiram sobre o respaldo social a essa decisão, percebendo que havia um 

consenso mínimo a apoiá-la, que estaria refletido em ideias como a do ministro Joaquim 

Barbosa de que o olhar sobre elas mudou. Ao longo de muitos anos, o Judiciário negociou 

passo a passo seu raio de atuação na matéria. Ele de início reconheceu as sociedades de 

fato, depois seus direitos patrimoniais, seguido pelo reconhecimento de seus direitos 

sociais e sucessórios, para finalmente integrá-los às uniões estáveis
249

. Com isso, queremos 

dizer que o Judiciário não só contou com um respaldo social forjado por diferentes fatores, 
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mas concorreu para formá-lo, i.e., construiu o terreno para o reconhecimento das entidades 

familiares formadas por pessoas do mesmo sexo, potencialmente avançando gradualmente 

em relação à maioria com base em um consenso mínimo e medindo as reações da 

sociedade acerca do tema. Pensamos que, ainda que a decisão acerca das uniões 

homoafetivas não tenha espelhado os valores da maioria da sociedade brasileira, ela se 

inseriu em um contexto social de maior aceitação e, ao mesmo tempo, pode ter contribuído 

para a aceleração do processo de aceitação social
250

.  

O caso das uniões homoafetivas nos permite enxergar na prática que a disputa entre 

parlamentos e cortes não é independente da sociedade e da repercussão de suas decisões. 

Como mostra Hübner, a opinião pública interage e é responsável por posicionamentos da 

corte em questões sensíveis. Instituições constroem capital político difuso e passam a 

gerenciá-lo em decisões mais ou menos populares
251

. O STF não está desconectado da 

sociedade, ele atua tendo em mente a manutenção de seu prestígio e respeitabilidade, dos 

quais dependem sua legitimidade e a eficácia de suas decisões
252

, i.e., o Tribunal não 

consegue sustentar sua autoridade por muito tempo se, recorrentemente, tomar decisões 

que não sejam aceitáveis em determinada sociedade
253

.  

Nesse sentido, não podemos deixar de considerar que, no Brasil, a projeção do 

papel do juiz em quase todos os aspectos da vida social é parte da cultura democrática. Em 

17 anos analisando as decisões do STF, Vianna, Salles e Burgos perceberam que, 

especialmente a partir dos anos de 1970, os juízes ocupam lugares tradicionalmente 

reservados às instituições especializadas da política. Isso não significa, contudo, ambições 

de poder por parte do Judiciário. Essa configuração de poderes aponta para processos mais 

complexos e permanentes na sociedade. Segundo eles, sem política, sem partidos ou uma 

vida social organizada, o cidadão volta-se para o Judiciário a fim de garantir vias 

alternativas para a defesa e eventuais conquistas de direitos. Para eles, as revisões judiciais 

já fazem parte do cenário natural da democracia brasileira, afirmando sua presença 
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institucional
254

. Pensando em legitimidade e na confiança que os brasileiros depositam nas 

instituições, também é importante considerar que, de acordo com o índice de confiança 

social de 2015, o Judiciário ocupou a 10ª posição, enquanto o Congresso Nacional e os 

partidos políticos ocuparam, respectivamente, a 17ª e 18ª posição
255

.  

Como disse Hübner, a literatura constitucional tende a assumir como postulado não 

problemático o legislador como institucionalização e institucionalizador da vontade 

popular majoritária por excelência. Todavia, a prática da representação envolve muitos 

aspectos controversos e mal resolvidos pela teoria política. Há, p.e., um grande desacordo 

sobre o que significa "representar" e quais são os deveres do representante
256

. Se quisermos 

entender a questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo em um contexto de supremacia 

parlamentar, as demandas de substância não desaparecem, mas o potencial crítico e 

deliberativo da separação de poderes são anestesiados quando se passa a mensagem de que 

o Parlamento não pode ser desafiado, uma vez que se encontra no topo da escala 

hierárquica. Isso significa que, mesmo o Parlamento não tendo tomado qualquer decisão 

acerca do reconhecimento das uniões formadas por pessoas do mesmo sexo em 15 anos, 

nada deve ser decidido substancialmente sobre a matéria: deve-se determinar que o 

Legislativo decida a seu respeito. Em nosso entender, porém, é preciso pensar se valorizar 

o pedigree democrático acima de tudo dificulta que críticas substantivas ao silêncio 

legislativo tenham expressão institucional, exceto na própria via parlamentar. Mais 

importante, é preciso analisar com qual ideia de democracia se está operando quando se 

sustenta essa posição, em que "democrático" parece estar mais associado à expressão da 

vontade da maioria e, por conseguinte, ao processo eleitoral.  

Concordando com Hübner, assumimos, nesta dissertação, que a separação de 

poderes carrega um princípio virtuoso para tornar a política sensível às boas razões
257

. Se 

as variáveis de legitimidade da democracia não se esgotam no procedimento, mas 

abrangem também os resultados, passa a ser aceitável que a substância se sobreponha, em 
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algumas circunstâncias, ao procedimento, ou seja, que o Poder que tenha alcançado a 

resposta mais coerente com um critério substantivo de legitimidade prevaleça 

independentemente de seu pedigree
258

. Em outros termos, em uma democracia é desejável 

que os Poderes desafiem-se, desde que articulem razões públicas mais qualificadas. 

Comparando o silêncio legislativo à decisão do STF, podemos analisar qual deles 

apresentou uma razão pública mais qualificada. Podemos pensar que, diante da inércia do 

Poder Legislativo, o STF, tomando a constituição como um instrumento vivo, i.e., que 

deve ser interpretado à luz do presente, optou por zelar pelos princípios constitucionais da 

igualdade, da não discriminação, da liberdade e da dignidade humana. Nesse sentido, pode-

se concluir que a decisão do STF fomentou um tipo de argumentação moral do qual a 

democracia não pode abrir mão. Nesse sentido, José Reinaldo de Lima Lopes entende que 

há dois equívocos nos debates acerca do tema da homoconjugalidade quando a questão é 

posta em termos morais. O primeiro equívoco identifica a moral de uma sociedade 

democrática com a moral tradicional da maioria. O segundo engano é afirmar que o direito 

moderno não inclui uma certa moral. Lopes defende que as sociedades democráticas são 

embasadas em uma moral crítica, que consiste em estabelecer como princípio a dignidade 

igual e universal das pessoas, e essa dignidade inclui a liberdade de fazer tudo aquilo que 

não case dano a outrem. Por essa razão, Lopes entende que a maioria parlamentar não 

pode tudo, i.e, se mantiver formas discriminatórias de tratamento incorrerá em 

inconstitucionalidade
259

.  

Refletindo com Hübner, podemos considerar que, no caso das uniões homoafetivas, 

o STF e parlamento integram um diálogo institucional no qual prevalecerão as melhores 

razões públicas. Pensando nesse diálogo, entendemos que o Legislativo se manteve inerte, 

enquanto o Judiciário progressivamente ampliou os direitos de casais formados por pessoas 

do mesmo sexo, sem que o Legislativo se pronunciasse a qualquer tempo. Essa construção 

jurisprudencial culminou na decisão do STF reconhecendo as entidades familiares 

formadas por pessoas do mesmo sexo. Mesmo após a decisão do STF, o Legislativo 

permaneceu, todavia, inerte. Foi apenas após a decisão do CNJ, que reconheceu na prática 

                                                                 
258

 MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese de 

doutorado em Ciência Política. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2008, p.206. 
259

 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito ao reconhecimento para gays e lésbicas. In: RIOS, Raupp; 

GOLIN, Célio; LEIVAS, Paulo (orgs.). Homossexualidade e direitos sexuais: reflexões a partir da decisão do 

STF. Porto Alegre: Sulina, 2011, p. 27. 



111 
 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que o Projeto de Lei 6.583/ 2013, conhecido 

como Estatuto da Família, foi proposto na Câmara dos Deputados.  

Se pensarmos na política como uma sucessão de decisões
260

, veremos que a decisão 

do STF não foi a última palavra acerca do tema. O Poder Legislativo, como vimos, 

continua a se debruçar sobre o tema da homoconjugalidade. Contudo, o STF estabeleceu, 

com sua decisão, alguns limites à sua atuação e qualificou a discussão com razões públicas. 

Por isso, caso o Poder Legislativo deseje modificar o entendimento do STF, deverá 

encontrar argumentos melhores do que aqueles apresentados pela corte ou, então, deverá 

elaborar uma lei corroborando o entendimento do Supremo. Em linha com Hübner 

Mendes, podemos considerar que, no caso dos direitos de homoconjugalidade no Brasil, o 

desempenho deliberativo é uma medida promissora para avaliar a legitimidade em cada 

contexto. Se a última palavra é sempre provisória e, por conseguinte, não impede novas 

rodadas procedimentais, isso significa que a estabilização de um determinado tema 

coletivo ocorreria somente a partir de alguma acomodação entre os dois poderes, ou 

quando um deles aceitar a posição do outro.  

Por ocasião do Estatuto da Família (PL 6.583/2013), verificamos que as razões 

públicas utilizadas por parlamentares que pretendem negar direitos de conjugalidade e de 

parentalidade a casais de pessoas do mesmo sexo violam o pluralismo social, o que José 

Reinaldo de Lima Lopes chamou de direito à diferença. Esse o direito à diferença significa 

que nenhuma característica individual pode ser levada em consideração pelo legislador e 

pelos tribunais para restringir os direitos de alguém, sempre que essa característica não se 

justifique como diferenciador suficiente
261

. Como vimos os argumentos que visam negar 

direitos familiares a casais gays e lésbicos em razão de sua incapacidade de reproduzir 

conjuntamente e a alegação de que a homoparentalidade põe em risco os direitos da criança 

não se sustentam em uma análise crítica. Argumentos que se utilizam de conceitos da 

natureza são, como disse José Reinaldo da Lima Lopes, equívocos e já foram utilizados, 

por exemplo, para negar direitos às mulheres e aos negros. Caso o Estatuto da Família 

venha a ser aprovado, caberá ao STF decidir se as razões públicas apresentadas pelo 

Parlamento justificam um tratamento discriminatório de casais gays e lésbicos pelo Estado. 
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Diante do posicionamento do STF no julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4.277, 

corremos o risco de imaginar, seguindo o professor José Fernando Simão, que do Estatuto 

da Família derivará uma lei inconstitucional, que não produzirá nenhum efeito jurídico
262

. 

Reforça nossa intuição a decisão da quarta turma do STJ, segundo a qual: 

Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus 

representantes eleitos, não poderia mesmo „democraticamente‟ decretar a perda 

de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse 

cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um 

papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente 

por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e 

com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias
263

. 

 No próximo capítulo, utilizaremos a discussão acerca do Estatuto da Família (PL 

6.583) na Câmara dos Deputados para refletir sobre o lugar da religião na esfera pública 

brasileira. 
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CAPÍTULO 3. REPENSANDO O LUGAR DA RELIGIÃO: A 

REARTICULAÇÃO DO RELIGIOSO NA DEMOCRACIA 

BRASILEIRA 

 

 

Neste capítulo analisaremos a participação de políticos inspirados pela religião nas 

discussões sobre direitos de gays e lésbicas no Brasil. A controvérsia em torno do tema se 

configura quando políticos cristãos são eleitos democraticamente e, uma vez na casa 

legislativa, pretendem impor sua visão de mundo ao conjunto da sociedade brasileira. Por 

meio da análise de pronunciamentos de parlamentares e representantes da sociedade civil 

efetuados na Câmara dos Deputados, assim como de documentos que manifestam 

posicionamentos de gays e lésbicas sobre direitos, pode-se entender que o cerne dos 

embates acerca do Estatuto da Família reside em um conflito entre duas visões de mundo, 

uma laica e outra religiosa, que são determinantes de percepções e posições públicas 

diferentes acerca do reconhecimento da conjugalidade homossexual. Neste capítulo, 

utilizaremos a discussão acerca do Estatuto da Família na Câmara dos Deputados para 

refletir sobre o lugar da religião na esfera pública brasileira.  

 

3.1. A participação de parlamentares cristãos no Estatuto da Família 

Como vimos nos capítulos anteriores, os atores políticos que negam a 

homoconjugalidade o fazem desde uma perspectiva que concebe a homossexualidade 

como um comportamento que ameaça os alicerces da vida em sociedade. Em 

compensação, os detratores do reconhecimento do Projeto de Lei 6.583/2013, o Estatuto da 

Família, entendem que a igualdade entre uniões homo e heterossexuais é uma questão de 

direitos humanos e de cidadania, sendo a família concebida como uma instituição social 

cuja proteção legal deve ser atualizada à luz de suas transformações históricas. 

Um argumento principal dos detratores do Estatuto da Família é a religiosidade dos 

deputados que apoiam o projeto de lei. Desse lado do debate argumenta-se que a laicidade 

do Estado é violada quando o Parlamento aprova leis que são inspiradas por preceitos 

religiosos. A inspiração religiosa é colocada como um fator que viola a neutralidade do 
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Estado em relação aos seus cidadãos. Essa visão aparece na fala da deputada Erika Kokay 

(PT/DF), que entende que os deputados podem defender qualquer coisa, mas não podem 

romper a laicidade do Estado. Segundo ela, em um Estado de Direito não cabe aceitar que 

deputados eleitos democraticamente transformem seu mandato na defesa de concepções 

religiosas, porque essa atitude feriria um princípio fundamental segundo o qual o Estado é 

de todos
264

. Essa afirmação é comum aos deputados que se posicionam a favor de direitos 

de gays e lésbicas, o deputado Glauber Braga (PSOL/RJ), p.e., entende que 

Da mesma forma que eu não posso considerar natural e razoável um processo de 

discriminação estatal a qualquer religião para se estabelecer o monopólio de uma 

religião, porque o Estado tem que ser laico, eu não posso também querer 

estabelecer através de uma ação estatal um modelo único de família. Também 

nesse caso está havendo uma interferência inadequada, que também é brutal por 

parte do Estado nessa definição
265

.  

A discussão acerca da laicidade do Estado aparece constantemente no debate 

público contemporâneo sobre direitos familiais de gays e lésbicas em parte porque os 

políticos que apoiam o Projeto de Lei 6.583/2013 são membros ou da Frente Parlamentar 

Católica ou da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Na primeira 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 6.583/2013, dos vinte e dois 

membros titulares, dezessete faziam parte de uma dessas frentes
266

. A composição 

majoritária de parlamentares ligados às bancadas religiosas se replicou na Comissão 

Especial criada em março de 2015. Nela, dos 27 titulares, vinte faziam parte ou da Frente 

Parlamentar Evangélica ou da Frente Parlamentar Católica
267

. Em ambas as formações, a 
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oposição ao projeto, minoritária na Comissão Especial, foi feita quase unicamente por 

partidos socialmente percebidos e autodefinidos como de esquerda, com destaque para o 

PSOL, o PCdoB e o PT. Cabe destacar que existem membros da Frente Parlamentar 

Evangélica e da Frente Parlamentar Católica filiados a partidos de esquerda. Nenhum dos 

membros das Comissões Especiais destinadas a proferir parecer ao PL 6.583/2013 filiados 

a estes partidos, todavia, se incluem nessa lista. Por outro lado, deputados que votaram 

contra o Estatuto da Família, como João Carlos Bacelar (PTN/BA) e Maria do Rosário 

(PT/RS), definiram-se como Católicos, embora, para eles essa filiação religiosa não teria o 

condão de influenciar sua postura enquanto deputados federais. 

A inspiração religiosa do apoio ao Estatuto da Família é reforçada pelos próprios 

deputados, que durante os debates nas Comissões Especiais apresentam-se como 

defensores de valores cristãos. Esse foi o caso do deputado Flavinho (PSB/SP), que se 

apresentou como católico, missionário, pregador, pai de cinco filhos e como alguém que 

acredita firmemente na constituição de família homem e mulher, nessa matriz original. O 

deputado Flavinho entende que o Estado deve tratar a família, porque com a família 

preservada serão preservados a ética, a moral e os bons costumes. Nessa mesma linha, o 

deputado Givaldo Carimbão (PHS/AL) afirma que 

A democracia é isso: tem gente que defende uma tese e outros que defendem 

outra, e o Parlamento é que vai decidir. Eu fui eleito assumidamente pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, eu tenho uma irmã freira e três tios padres, toda 

uma história católica. Eu vim aqui em nome de um movimento, como o Jean 

Wyllys veio em nome de outro movimento. Normal e legítimo. A Bíblia para 

mim está em primeiro lugar do que a Constituição. Tem a lei de Deus e a lei dos 

homens, eu não posso ferir a lei de Deus com a lei dos homens. No palanque eu 

sou contra o aborto, sou contra o casamento homossexual, pode ter certeza que 

quem é a favor não vota em mim
268

. 

Muitos parlamentares que integraram as Comissões Especiais de 2013 e 2014 são 

líderes religiosos de denominações evangélicas, como, p.e., Jefferson Campos (PSD/SP - 

Igreja do Evangelho Quadrangular), Silas Câmara (PSD/AM - Assembleia de Deus), 

Marcos Feliciano (PSC/SP - Assembleia de Deus), Sóstenes Cavalcanti (DEM/RJ – 

Assembleia de Deus), Ronaldo Fonseca (PROS/DF – Assembleia de Deus), Pastor Eurico 

(PHS/PE – Assembleia de Deus). Em termos bastante prosaicos, para as instituições 

religiosas de um modo geral e para os parlamentares que se definem como deputados 

cristãos em particular, a intervenção na política decorre do direito de cada um defender a 
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sua verdade, em oposição a ações e conquistas capazes de ameaçar os valores cultivados 

por elas
269

. Para eles, a democracia aparece como um sistema estritamente ligado à 

liberdade de associação e à participação popular. Seria legítimo, portanto, que grupos 

religiosos da sociedade elegessem candidatos que se comprometessem a defender seus 

valores no Congresso Nacional. Quando eleitos esses parlamentares estariam livres para 

elaborar leis em consonância com a vontade maioria do parlamento, pois passariam 

duplamente pelo crivo democrático. Nessa linha de argumentos, a democracia desponta 

como sinônimo da vontade da maioria. Como a maior parte dos brasileiros se declaram 

cristãos, a população necessariamente se posicionaria contra o casamento de gays e 

lésbicas, uma vez que esses relacionamentos seriam pecaminosos.  

Para o conjunto de parlamentares que defendem o Estatuto da Família, a 

democracia brasileira deve reger-se pelos valores cristãos da maioria da sociedade e o 

pertencimento religioso, quando expresso na esfera da Câmara dos Deputados, prevalece 

inclusive sobre a filiação político-partidária. Essa prevalência ficou clara após a votação do 

relatório do Estatuto da Família, em 2015, quando alguns partidos apresentaram notas 

públicas contra a aprovação do projeto de lei, ainda que alguns de seus deputados tenham 

votado a favor do projeto. Esse foi o caso da Diversidade Tucana, que publicou nota 

explicando que o artigo 2º do Estatuto do PSDB inclui o respeito ao pluralismo de ideias, 

culturas e etnias; às diferentes orientações sexuais e identidades de gênero
270

. 

Manifestações contrárias ao Estatuto da Família também foram publicadas no site do PSB, 

ao qual são filiados os deputados Flavinho (PSB/SP) e Pastor Eurico (PSB-PE). 

O entendimento de que a inspiração religiosa dos deputados que apoiam o Estatuto 

da Família, mesmo que espelhe a filiação religiosa da maioria da população, viola direitos 

da minoria formada por gays e lésbicas, bem como a laicidade do Estado, contrasta com a 

visão de parlamentares membros da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar 

Católica e de alguns de seus convidados na Comissão Especial. Segundo o relator da 
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Comissão Especial de 2014, o deputado Ronaldo Fonseca (PROS/DF), a laicidade do 

Estado deve ser relativizada ou afastada quando contrariar a vontade da maioria. Para ele, 

Apesar de o Estado ser laico, por não possuir religião oficial, nem influência de 

autoridades eclesiásticas no Estado, todo o arcabouço jurídico que o constituinte 

coloca, incluindo-se a dignidade da pessoa humana, a igualdade perante a lei e 

demais direitos fundamentais, individuais e coletivos, é dado sob a proteção de 

Deus. Nesse sentido, deve-se também esperar respeito dessa casa ao credo 

reconhecidamente balizador dos valores da maioria absoluta de religiosos e não 

religiosos e que construiu nossa sociedade brasileira, bem como todo o Ocidente. 

Isso, indiscutivelmente, faz trazer como família admissível a iniciada com um 

homem e uma mulher. Não é à toa a preocupação de colocá-la de maneira literal 

na CF (art. 226, §3º, para não haver dúvidas). Ademais, não se pode considerar 

que a família seja invenção da religião, mas ela é reconhecida na religião como 

algo essencial à sociedade e merecedora de respeito por parte do Estado; que não 

deve querer modificá-la, apenas pode ver motivos para protegê-la. Não se trata, 

portanto, de uma questão religiosa, mas de respeito à opinião da população, que, 

além de ver razões fáticas que fazem da família uma instituição merecedora de 

proteção e normatização, a consideram o centro do ensino, desenvolvimento e 

orientação do indivíduo sob a proteção de Deus
271

.  

O posicionamento desses deputados mostra uma visão congelada da religião. 

Embora em suas falas o religioso apareça como algo estático e seja usado para manter o 

ordenamento inalterado, na vida social a religião deve ser pensada em contexto uma vez 

que ela é permeada por disputas, deslocamentos, concessões e rearranjos
272 - 273

. Se 

publicamente as religiões tradicionais definem a homossexualidade como um pecado, a 

experiência dentro das congregações revela que, apesar da condenação da Igreja, 

praticantes dessas religiões podem ter uma opinião própria acerca do casamento civil de 

gays e lésbicas ou em relação a outros temas moralmente controversos, como o aborto. 

Dentro da Igreja Católica, o Padre Fábio de Mello, uma figura muito conhecida do grande 

público, já se manifestou afirmando que  

O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo não é uma questão religiosa. 

Portanto, cabe ao Estado decidir. Aos líderes religiosos reserva-se o direito de 
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estabelecerem suas regras e ensiná-las aos seus fiéis. E isto o Estado também 

garante. As Igrejas não podem, por respeito ao direito de cidadania, privar as 

pessoas, que não optaram por uma pertença religiosa, de regularizarem suas 

necessidades civis. Se duas pessoas estabeleceram uma parceria e querem 

proteger seus direitos, o Estado precisa dar o suporte legal. São situações que não 

nos competem. A questão só nos tocaria se viessem nos pedir o reconhecimento 

religioso e sacramental da união. Portanto, vale a regra de Jesus: Dai, pois, a 

César o que é de César, e a Deus o que é de Deus
274

. 

Sua posição sobre o tema nos permite cogitar que, como para ele, muitos indivíduos 

religiosos entendem que aos posicionamentos oficiais da Igreja e a obediência aos seus 

dogmas cabem apenas aos fiéis. Essa posição seguiria a ideia weberiana de secularização, 

em que a religião seria relegada à vida privada, deixando os indivíduos livres para seguir 

ou não seus princípios, a seguir a lógica cristã de salvação individual. Conforme esse 

entendimento, em um Estado laico, as normas religiosas das diversas confissões são 

conselhos dirigidos aos fiéis, e não comandos para toda a sociedade
275

. Por outro lado, a 

participação de políticos religiosos no Legislativo é resultado do entendimento de que 

esses grupos teriam o direito de participar das discussões públicas e, consequentemente, da 

aprovação de leis que estejam de acordo com seus princípios, da mesma forma que 

qualquer outro grupo da sociedade civil. A legitimidade de sua participação na atividade 

legislativa é defendida na Comissão Especial pelo Pastor Silas Malafaia, para o qual o 

princípio da laicidade não é aplicável ao Parlamento. Segundo o Pastor, 

Deixa eu explicar uma coisa pra vocês: Estado laico é o governo. O governo é 

laico. Agora, eu gostaria de falar que o Parlamento não é laico e eu explico o 

porquê. Porque o Parlamento representa o povo. O Michael Sandel, um filósofo 

moderno de Harvard, diz o seguinte: nenhum debate político pode descartar as 

crenças e valores de uma pessoa independente se o viés é ideológico ou 

religioso. Aí, eu digo uma coisa, a escola pública vem de onde? Reforma 

protestante. Direitos humanos e proteção à vida vieram de onde? O modelo 

judaico-cristão. A sociedade ocidental é permeada em seus costumes pelo 

modelo judaico-cristão. Em uma sociedade livre, o cidadão tem o direito de 

expor posições políticas baseadas em qualquer princípio, se são ateístas ou não. 

Por acaso Marx vale mais do que Jesus?
276

 

O Pastor compara as religiões a diversas ideologias que estão livres e legitimadas 

para apresentar-se no debate democrático. Na linha com o pensamento de Hannah Arendt, 

podemos pensar que assim como a filosofia e a ciência, a religião parte da dúvida para, ao 

final, afirmar a fé. Para a teórica, o religioso moderno que não suporta a tensão entre 
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dúvida e crença perde imediatamente a integridade e a profundidade de sua crença. Nesse 

sentido, a teologia trata o homem como um ser razoável que faz perguntas e cuja razão 

precisa de reconciliação, mesmo que se espere que ele acredite no que está além da 

razão
277

. Essa reflexão é interessante para pensarmos quais ideias são legítimas para 

adentrarem no debate público, mas não podemos deixar de considerar que na discussão em 

questão a religião também é utilizada de forma de ideológica. A nosso ver nesse debate os 

parlamentares se utilizam de uma visão congelada da religião, na qual „ser cristão‟ 

permanece ligado aos mesmos posicionamentos e comportamentos em qualquer tempo e 

espaço. Fugir dessa leitura estática, na visão de muitos parlamentares, significaria abdicar 

da própria identidade cristã. Uma forma diferente de se apropriar da religião ocorreu no 

caso do referendo Irlandês, de maio de 2015. Ainda que a Irlanda apareça como um país 

internacionalmente conhecido pela presença da Igreja e da doutrina católicas na esfera 

pública, com o referendo de 2015, o país surge como o primeiro a aprovar o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo via consulta popular, apresentando um resultado de 62% dos 

votos a favor do casamento e 38% contrários a ele. Durante a campanha, o lado do „sim‟ se 

apropriou de valores cristãos, como a condenação da desigualdade, a não participação na 

comunidade e o livre-arbítrio para esclarecer que a aprovação do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo não constituía uma afronta aos valores cultivados no país. O referendo 

irlandês mostra uma forma descongelada e não ideológica em que a religião aparece no 

debate público.  

Na mesma linha de argumentos do Pastor Malafaia, o relator da Comissão Especial 

em 2015, deputado Diego Garcia (PHS/PR), busca legitimar a participação de religiosos na 

atividade legislativa, utilizando o argumento da razão pública de Rawls. Segundo ele,  

É desonesto equiparar o religioso, ou um simples cidadão cuja postura religiosa é 

conhecida, e que traz argumentos oportunos ao debate, em moldes de razão 

pública, a um fundamentalista. Também é desonestidade atribuir a seus 

argumentos o rótulo de “argumentos religiosos”, se sua  ase argumentativa em si 

mesma é de razão pública. Ainda que o fundamento íntimo de sua ação esteja 

inspirado em uma dada religião – e a Constituição garante liberdade de credo e 

de pensamento – isso não autoriza ninguém a desmerecer sua pessoa e seus 

argumentos, em sede parlamentar, em razão dessa motivação. (...) Nesse 

contexto, e sem mostrarem que o argumento seja efetivamente de cunho 

religioso, arvoram-se então como defensores do “Estado laico” – que não 

interfere nas religiões, mas respeita as manifestações do povo e de cada cidadão 

–, quando na verdade o que pretendem é um “Estado Laicista” – perseguidor da 

religião e daqueles que as professam. Falseiam, portanto, a noção de Estado 
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laico, uma genuína conquista das religiões, em prol da liberdade religiosa. 

Falsificam porque querem reduzir o argumento racional à condição de mera 

opinião religiosa
278

. 

Para o relator do projeto de lei, o deputado Diego Garcia, excluir a participação de 

religiosos na política configuraria uma atitude antidemocrática. Segundo ele, políticos 

religiosos seriam, nesse caso, vítimas de intolerância religiosa: 

Tal atitude demonstra, por parte daqueles que assim se portam, uma postura 

antidemocrática, eivada de intolerância religiosa para com cidadãos que 

professam uma dada fé, sustentados pelo direito fundamental de liberdade de 

crença. Fazem de tudo para que os cidadãos que professem alguma fé sejam 

tratados como párias políticos e sejam segregados da vida pública. Daí os 

adjetivos infundados e preconceituosos de “fundamentalismo” ou “dogmatismo”, 

onde não há tal comportamento, de modo a provocar sentimentos de aversão que 

possam embaçar a percepção das verdades aptas à razão. Na verdade, o que lhes 

incomoda é o fato de que, eventualmente, para além da dimensão racional, haja 

quem tenha reforço de suas posições, pessoais e legítimas, pela congruência da 

verdade racional com a dimensão racional das religiões. Ora, acontece que a 

razão humana é capaz de observar a realidade e dela extrair notas objetivas, 

permanentes, de seu adequado funcionamento, independentemente da religião. 

Com essa perspectiva funcionam as ciências, nas diversas modalidades. Por 

obséquio, a própria laicidade do Estado foi uma conquista realizada, sobretudo, 

pelas próprias instituições cristãs, como reação em face da tentativa de 

autoridades ou poderes públicos de imporem-se às autoridades religiosas
279

. 

As falas que trouxemos mostram diferentes percepções acerca da laicidade no 

Brasil. Nesse momento, para pontuarmos melhor o debate é necessário diferenciar dois 

conceitos fundamentais para nossa discussão: laicidade e secularismo. Segundo a 

antropóloga Paula Montero a distinção desses conceitos é essencial para compreendermos 

a conformação do espaço público em contraposição com o Estado, por um lado, e com a 

vida doméstica, por outro
280

. Segundo a antropóloga, o paradigma da laicidade deu origem 

a um conjunto de regimes jurídico-políticos que, a partir do século XVIII, substituíram as 

filosofias teocráticas por um modelo de governo fundado na soberania popular e no 

reconhecimento das liberdades individuais
281

. Enquanto que, diferentemente da ideia de 
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laicidade, o conceito de secularismo remete, não ao regime jurídico do Estado, mas ao 

nível societário e à sua doutrina política de emancipação do religioso.  

Seguindo os ensinamentos de Paula Montero, pensar a laicidade e o secularismo 

nos permitiria ainda trazer à tona três problemas distintos, i.e., seria possível analisar o 

papel do religioso sob três óticas: (i) no nível das instituições políticas, a partir dos modos 

de regulação das manifestações religiosas pelos regimes estatais; (ii) no nível societário, a 

partir do modo como uma sociedade concebe a neutralidade axiológica do Estado frente às 

religiões; (iii) ainda no nível societário, a partir da homogeneidade ou heterogeneidade 

religiosa da sociedade
282

. Esses três modos distintos da regulação do religioso seriam 

marcados pelas diversas trajetórias de construção dos Estados nacionais. Na próxima 

seção, analisaremos esses três modos distintos de regulação do religioso no Brasil.  

 

3.2. Laicidade e secularismo no Brasil 

Para nossa discussão, é interessante compreender como as condições sócio-

históricas brasileiras contribuíram para a construção de um Estado que se define como 

laico e, ao mesmo tempo, para a construção de uma ideia particular de secularismo. 

Seguindo os estudos de Casanova, Montero mostra que a hegemonia histórica da cultura 

cristã no Brasil está, em parte, relacionada à construção da estrutura estatal em oposição ao 

regime do Padroado. Segundo ela, durante esse regime, as burocracias estatal e religiosa se 

confundiam em seus aparelhos administrativos e trabalhavam juntas para controlar os 

súditos e o território. Essa justaposição de funções beneficiava tanto o Estado quanto a 

Igreja: por um lado, a Igreja católica foi parte ativa na construção do Estado nacional, o 

que criou condições para que ela controlasse diversos aspectos da vida cotidiana com base 

na legitimidade da ideia de „credo nacional‟. Por outro lado, o Estado se apropriou do 

catolicismo para consolidar o sentimento de unidade nacional e para garantir soberania 

estatal ao longo de todo o território
283

.  
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Ainda que tal unidade tenha beneficiado as duas partes, Montero chama nossa 

atenção para o fato de que no regime do padroado, que perdurou inclusive no período após 

a independência, a Igreja subordinou-se totalmente ao Estado e manteve-se distante do 

Vaticano. Ao final do regime, essa configuração de forças fragilizou a Igreja que terminou 

o período com um número escasso de padres, pouca comunicação com Roma e poucos 

recursos econômicos disponíveis. Essa fragilidade fez com que o caminho para a separação 

entre Igreja e Estado fosse a erto com o aux lio da hierarquia católica. A “Questão 

religiosa” de 1872 foi o episódio mais marcante dessa história. Seguindo documentos 

papais, os bispos D. Vital e D. Antonio de Macedo Costa expulsaram e excomungaram 

maçons pertencentes às irmandades cristãs, por não admitirem a sujeição da Igreja a uma 

estrutura política dominada por maçons e liberais. Tal atitude desafiava diretamente o 

poder civil visto que o próprio D. Pedro II era maçom
284

.  

Para Montero é importante nos atentarmos para o fato de que embora a construção 

da laicidade brasileira tenha ocorrido a partir do confronto entre duas forças para delimitar 

suas competências e áreas de influência, ao contrário das experiências nas quais a Igreja se 

contrapôs à secularização do Estado, no Brasil, o fim do padroado e a separação do Estado 

foram incentivados pela própria Igreja católica. Essa vontade da Igreja em se separar do 

Estado, contudo, comporta nuances. Por exemplo, durante a constituinte de 1890, a Igreja 

Católica se posicionou de duas formas: por um lado, propunha uma estrutura autônoma em 

relação ao Estado e, por outro lado, buscava fortemente inserir valores cristãos na carta 

constitucional. Desse modo, no surgimento da República no Brasil, a Igreja perdeu seus 

poderes civis, mas o catolicismo saiu fortalecido
285

. Diante desse quadro histórico, 

Montero conclui que na história do Brasil a Igreja Católica teria contribuído, ao menos, de 

duas formas para a construção de uma „comunidade nacional‟: durante o Império ela 

participou da estrutura política do Estado conferindo-lhe fundamentos éticos e, após a 

proclamação da República, a Igreja concentrou-se na consolidação de uma sociedade civil 

atuante. Segundo Montero, esse quadro histórico pode explicar por que a laicidade no 

Brasil nunca tenha sido suficientemente forte para produzir uma doutrina política que tome 

como ilegítima a atuação política da Igreja Católica e sua manifestação no espaço público.  
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Ademais, para Paula Montero, no Brasil, o Estado laico, ao mesmo tempo, edificou 

um espaço civil e reconheceu práticas que eram consideradas „magia‟ como „religião‟, por 

essa razão, o pluralismo religioso não teria sido entre nós fundamento do Estado moderno, 

mas um produto seu. Para Montero, os brasileiros entendem a laicidade não como a 

negação da religião pelo Estado, mas como a garantia de acesso igualitário das religiões à 

esfera pública
286

. Montero sublinha que, no caso do Brasil, é aceitável falar sobre o bem 

comum em termos de preservação dos laços comunitários, da tradição, da proteção aos 

pobres e, no que nos interessa, de direitos naturais, porque muitos sentidos e valores 

herdados do Cristianismo continuam presentes no nosso imaginário
287

. Essa posição 

aparece, como vimos no relatório do deputado Ronaldo Fonseca que entende que apesar de 

o Estado ser laico, por não possuir religião oficial, nem influência de autoridades 

eclesiásticas no Estado, todo o arcabouço jurídico que o constituinte coloca, incluindo-se 

a dignidade da pessoa humana, a igualdade perante a lei e demais direitos fundamentais, 

individuais e coletivos, é dado sob a proteção de Deus
288

.  

Nesse sentido, a entrada de políticos evangélicos na vida pública, por um lado, 

configura-se como a continuação do processo de pluralização do espaço público e, por 

outro, significa o reforço da legitimidade de um vocabulário cristão que se soma ao 

católico no debate público. Pode-se afirmar, contudo, que a expansão evangélica das 

últimas décadas é um elemento importante que enfraqueceu a imagem do Brasil como 

nação católica. A intervenção na esfera pública tem sido particularmente privilegiada por 

evangélicos
289

, com impacto importante no cenário político nacional. A Frente Parlamentar 

Evangélica no Congresso Nacional (FPE), criada em 1993, ilustra sua importância, 
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reunindo, atualmente, 188
290

 deputados federais de 23 legendas partidárias
291

. Somados, 

eles representam 36% da Câmara Federal, o que lhes assegura significativa influência nas 

votações. A Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana, por sua vez, conta com 

200 deputados signatários. Além disso, 70 deputados federais são signatários das duas 

frentes parlamentares. Essa dupla filiação nos permite pensar que temas considerados 

moralmente relevantes aos cristãos de um modo geral, como direitos reprodutivos e 

direitos de gays e lésbicas, têm proporcionado a união de católicos e evangélicos, ainda 

que sua união se desfaça quando estão em jogo privilégios católicos, como a presença de 

símbolos religiosos católicos em locais públicos, a existência de feriados nacionais 

consagrando santos padroeiros e o acordo entre Brasil e Santa Sé.  

As aproximações e distanciamentos entre evangélicos e católicos são importantes 

para a compreensão da relação entre o Estado brasileiro e as religiões. Reforçando os 

argumentos de Montero, Giumbelli afirma que historicamente o catolicismo foi assimilado 

à religião natural dos brasileiros, permitindo-lhe tanto ser reverenciado publicamente 

quanto estar oculto pela naturalidade de sua presença. Daí Giumbelli caracterizar sua 

presença pública com a ideia de „cultura nacional‟. As religiões afro-brasileiras, por outro 

lado, nunca conquistaram muitos adeptos declarados, sendo minoritárias nos índices 

oficiais de adesão religiosa. Elas teriam, em compensação, uma presença importante na 

produção cultural, o que lhes confere um lugar complementar ao catolicismo quando se 

trata de evocar dimensões tradicionais da nacionalidade brasileira. Diferentemente desses 

dois grupos, os evangélicos não estão interessados em apelar à história ou à tradição para 

justificar sua presença na esfera pública brasileira. Para consolidar sua posição como 

cultura pública, os evangélicos buscariam visibilidade em todas as esferas da sociedade, 

através de ações que buscam a ocupação de posições e a proliferação de referências, que 

muitas vezes se faz em contraposição aos espaços ocupados por católicos e por religiosos 

de matrizes africanas
292

. Além de ocuparem grandes meios de comunicação, também 

teriam buscado ocupar cargos nos Poderes Legislativo e Executivo.  
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O esforço de evangélicos por ocupar um lugar maior na esfera pública brasileira 

remonta aos anos 1980. Um dos primeiros estudos a analisar seu comportamento político 

foi o de Pierucci, que explorou a atuação dos deputados evangélicos na constituinte. 

Segundo Pierucci, os deputados evangélicos tinham muitas divergências entre si, 

principalmente em questões de ordem política e econômica. Por isso, adotaram a estratégia 

de evitar que elas fossem ressaltadas. Na constituinte de 1987, centraram sua atuação na 

Comissão da Família, Educação e Cultura, dando preferência a temas que lhe assegurariam 

publicidade e fortaleceriam sua identidade. Pierucci argumenta que a construção da coesão 

identitária baseada em orientações referentes aos valores morais relacionados à família foi, 

de fato, um aspecto importante da sua atuação naquele momento da história do Brasil
293

.  

Em linha de continuidade com esse período, na atualidade, dois tipos de discursos 

são usados para legitimar essa participação ativa dos evangélicos no Congresso Nacional. 

Segundo Giumbelli, no primeiro tipo de discurso, os evangélicos alegam a existência de 

preconceitos e limitações a eles em função de privilégios ao catolicismo ou de intrusões 

laicistas. Esse discurso vai ao encontro de um segundo, que associa a religião às bases mais 

sólidas da sociedade. Nessa linha de argumentação, a religião aparece como sustentação do 

pacto social
294

. Por exemplo, os evangélicos utilizam um discurso liberal, defendendo a 

liberdade de expressão em posições contrárias à criminalização da homofobia e na defesa 

de terapias de reorientação sexual (a famosa „cura gay‟). Já em projetos como o Estatuto da 

Família, mobilizam o discurso da religião como sustentação do pacto nacional e da 

moralidade pública
295

. Na discussão pela aprovação do Estatuto da Família, inicialmente, 

na Comissão Especial criada em 2014, havia uma maior presença de políticos evangélicos. 

Na Comissão Especial criada em 2015, políticos ligados à Igreja Católica aumentaram sua 

presença em relação ao ano anterior juntando forças com políticos evangélicos. 

É preciso considerar que a pluralidade também é uma característica da religião, e 

ela está presente quando olhamos tanto para o campo religioso quanto para o interior das 

instituições religiosas. Entretanto, para nossa discussão é importante ter em mente que 
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católicos e evangélicos acabam por unir forças graças à gramática comum do cristianismo. 

Montero trabalha com a hipótese de que embora juridicamente o Estado republicano se 

fundamente sob a égide da laicidade, sob o ponto de vista da percepção dos atores ela não 

significou uma adesão ao secularismo, i.e., perdura um profundo dissenso no que diz 

respeito à necessidade de neutralidade axiológica da vida pública. Em outras palavras, a 

cultura cívica de determinados setores da sociedade brasileira ainda identificam os valores 

cristãos ao interesse público
296

. Nas discussões atuais na Câmara dos Deputados, nós nos 

deparamos com um „reavivamento‟ da participação de religiões pú licas na atividade 

legislativa, no intuito de convergir dogmas religiosos com a lei.  

Esse „reavivamento‟ tem como uma de suas causas o est mulo dado pela 

Constituição de 1988 à participação democrática, que resultou na conquista de posições 

por padres, pastores e outros representantes de diferentes religiões nos fóruns de 

deliberação públicos
297

. O modo público de atuar impôs aos agentes religiosos a 

aprenderam a se justificar na apresentação de seus argumentos e a lidar com o 

contraditório. Pensando especificamente na controvérsia sobre os direitos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais na América Latina, o sociólogo argentino Juan Marco 

Vaggione propõe duas categorias analíticas que possibilitariam dar conta das estratégias do 

religioso para recuperar o controle sobre a legalidade e a legitimidade da sexualidade. 

Essas categorias seriam a „politização reativa‟ e o „secularismo estratégico‟
298

.  

Vaggione pondera que os movimentos feminista e LGBT questionaram a 

construção hegemônica da sexualidade infundida pela religião e politizaram o espaço 

privado. Em resposta, teria havido uma „politização reativa‟ do religioso, que, sem 

abandonar a pretensão de controlar a sexualidade, adaptou-se a um contexto diferente, 

operando com atores e discussões alternativas em oposição aos direitos sexuais e 

reprodutivos. Assim como Montero, Vaggione afirma que as instituições religiosas 

instauram, então, um tipo de política bifronte. De um lado, buscaram conservar o privilégio 
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como instituição religiosa; de outro, reclamam seu direito de ser parte da sociedade civil e 

de intervir no debate na esfera pública
299

.  

Segundo Vaggione, para que suas intervenções se tornem legítimas, as instituições 

religiosas aprendem a semântica da cultura pública no país. Essas mutações do discurso 

religioso como forma de adaptação das narrativas e discursividade articuladas 

publicamente para defender uma concepção tradicional e excludente de família 

configurariam, por sua vez, o que Vaggione chama de „secularismo estratégico‟. Esse tipo 

particular de secularismo responderia ao fato de que os discursos científicos, legais e 

bioéticos têm um papel privilegiado nas políticas da sexualidade. Seu uso pelas instituições 

religiosas e grupos conservadores pode ser apreendido no debate sobre diferentes temas. 

No caso da adoção por casais do mesmo sexo, p.e., são evocados os possíveis danos 

psicológicos que a falta de um homem ou de uma mulher em sua criação causaria à 

criança. O Relator Ronaldo Fonseca, p.e., entende que ainda são feitos trabalhos 

científicos que apontam comportamentos ligados ao homossexualismo como relacionados 

a distúrbios, objeto de estudo na medicina. Como tais assuntos não estão cabalmente 

definidos pela academia científica, não se pode subordinar a direção da vida de crianças 

a potenciais riscos
300

. 

O secularismo estratégico também aparece no uso do discurso jurídico, em que 

comumente se apela ao direito natural como princípio que fundamentaria todo o sistema 

legal positivo. Pelo direito natural, que é universal e imutável por definição, o matrimônio 

deve ser protegido pelo direito positivo em razão do propósito da procriação, que é de 

interesse público
301

. O deputado Evandro Gussi (PV/SP), p.e., entende que 

O direito observando de maneira objetiva o comportamento do ser humano, a 

distinção dos sexos, além do aspecto reprodutivo, também pressupõe uma 

educação para a liberdade. Diferente daquele que é escravo dos instintos, o ser 

livre depende para sua formação integral de um pai e de uma mãe. E claro, aqui, 

sem qualquer tipo de julgamento das situações concretas que nós conhecemos. 
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Devemos acolhê-las, ajudá-las e assim por diante e acima de tudo respeitá-las. 

Mas o direito pensando nisso, quis proteger esses comportamentos naturais, dar a 

eles melhor razão de ser. O que o direito deve proteger são os comportamentos 

que decorrem da natureza humana, exigidos por ela e sem os quais ela não pode 

sequer sobreviver. (...) O que distinguiu o homem da mulher não foi nem eu, 

nem o presidente da comissão, nem o papa, nem o conjunto dos pastores do 

mundo, quem fez essa distinção foi a natureza. Eu dizia o direito deve olhar a 

natureza, entendê-la, compreendê-la e dar a ela toda a proteção para que se 

desenvolva da melhor maneira possível
302

.  

As estratégias assinaladas por Vaggione podem ser observadas em outros 

momentos no debate legislativo acerca do Estatuto da Família. O presidente da Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 6.583/2013, deputado Sóstenes 

Cavalcanti (DEM/RJ), faz questão de negar a religiosidade da Comissão Especial. Durante 

as sessões, ele ressaltou diversas vezes que a seleção dos membros da Comissão foi 

realizada pelos líderes partidários, que não seriam religiosos. Segundo o deputado, essa 

circunstância seria suficiente para afastar suspeitas de violação da laicidade do Estado. 

Sóstenes Cavalcanti também afirma que garantia a participação de todos nas audiências 

públicas. No que concerne a esse aspecto, cabe mencionar, contudo, que de fato 

participaram dos debates juízes a favor e contra as uniões entre pessoas do mesmo sexo, 

como a Juíza Andrea Pachá e o Juiz João Fisher, assim como ativistas do movimento 

LGBT, como Toni Reis e pastores de Igrejas Evangélicas com Silas Malafaia e Cláudio 

Duarte. No entanto, analisando as audiências para esta dissertação, não pudemos deixar de 

notar que a maior parte dos convidados que participaram das discussões estavam ligados a 

instituições religiosas, como, por exemplo, o civilista Antônio Jorge Pereira Júnior 

(membro da UJUCASP); o representante do Conselho Federal de Medicina, Júlio Rufino 

Torres, que se declarou ligado à Igreja Católica; a professora da UNB Lenise Garcia, 

membro da Comissão de Bioética da CNBB; Elizabeth Kipman Cerqueira, diretora do 

Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética do Hospital São Francisco de Assis, ligada 

à Igreja Católica; Cleusa Vieira Bombonati, Coordenadora Nacional do Ministério para as 

Famílias da Renovação Carismática Católica no Brasil, entre outros.  

Os debates no legislativo acerca dos direitos de gays e lésbicas mostram que a 

religião, apesar de ter sofrido efetivamente uma limitação quanto ao espaço que deveria 

ocupar na sociedade, não deixou de se fazer presente nas discussões públicas. Esse fato 

contraria a conhecida tese da secularização de Max Weber, segundo a qual na modernidade 
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a religião deixaria de ser a instância integradora da sociedade perdendo funções e poder. 

Diante de situações como a brasileira, José Casanova conclui que, diferentemente do que 

previu Weber, no mundo moderno houve uma desprivatização da religião. Com ela as 

tradições religiosas estão se recusando a se restringirem ao papel do cuidado pastoral e 

continuam a levantar questões sobre as interconexões da moral pública e privada
303

. Para 

Casanova, o que Weber descreve como um único processo de secularização, na realidade é 

a junção de três proposições diferentes: (i) a secularização como o declínio das crenças e 

práticas religiosas; (ii) a secularização como marginalização da religião para a esfera 

privada e; (iii) a secularização como diferenciação da esfera secular das instituições e 

normas religiosas. De acordo com Casanova, apesar das duas primeiras proposições terem 

se provado empiricamente falsas, ainda é possível defender a teoria da secularização a 

partir da ideia da diferenciação entre as normas religiosas e as normas seculares
304

. 

No Brasil, a presença de religiosos eleitos democraticamente no Legislativo federal 

tem sido ampliada a cada eleição e, uma vez eleitos, apropriam-se da linguagem dos 

direitos na defesa de valores religiosos. Se assumirmos que em seus aspectos processuais, a 

democracia é uma forma de coletar as opiniões dos cidadãos, um a um, através de um 

processo de competição aberta que exige outros tipos de liberdades, como a liberdade de 

expressão, a liberdade de associação e a capacidade de organização em grupos e em 

partidos para que possamos ter não apenas o direito de voto, mas também o direito de 

influenciar o sistema através da nossa influência indireta, a presença de religiosos na 

política parece ser legítima. Essa presença, todavia, se transformada em leis de inspiração 

religiosa, que limitam a autonomia de setores não religiosos ou com religiosidades 

diferentes, pode coloca em risco o pluralismo e a laicidade do Estado.  

Como, então, equilibrar em um Estado democrático o direito de associação e 

participação democrática de grupos religiosos e, ao mesmo tempo, garantir a laicidade e o 

pluralismo do Estado? Na seção seguinte, pensaremos esse dilema com a teórica política 

Nadia Urbinati. Para expor e defender seu argumento, Urbinati faz referência aos filósofos 

John Rawls e Jürgen Habermas. Nosso intuito na seção seguinte não foi explorar a fundo a 

posição destes últimos, visto a complexidade de suas teorias, por isso, no que segue, nos 

apropriaremos de leitura de Urbinati desses dois filósofos que têm sido invocados 
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frequentemente pelos estudiosos de direitos humanos, de religião e por aqueles que pensam 

a relação entre religião e democracia. 

 

3.3. Lei civil, lei religiosa e o lugar das decisões políticas. 
 

Como procuramos expor na seção anterior, no Brasil, o Estado laico não expulsou 

as religiões dos debates públicos, ao contrário do que teria ocorrido, p.e., na França. Aqui, 

a laicidade serviu principalmente para garantir o livre exercício religioso e para pluralizar a 

esfera pública, que ainda conta com sentidos e valores herdados do Cristianismo
305

. Por 

esta razão, no atual debate sobre o papel da religião na esfera pública todos os lados têm 

sido capazes de reivindicar sua lealdade à Constituição. No que segue abordaremos a 

relação entre religião na democracia pensando sobre o assunto com Nadia Urbinati, antiga 

aluna de Norberto Bobbio na Faculdade de Ciência Política da Universidade de Turim e 

professora na Universidade de Columbia. A teórica é chamada ao diálogo neste capítulo 

por efetuar uma análise rigorosa da contribuição de John Rawls e Jürgen Habermas para o 

debate sobre religião na democracia e, sobretudo, por reconhecer a sua fragilidade para 

pensar demandas por direitos que envolvem questões moralmente sensíveis em sociedades 

como a brasileira.  

Iniciaremos nossa discussão a partir das reflexões de John Rawls, uma vez que elas 

também serão recuperadas no pensamento de Habermas. Em termos bastantes gerais, o 

liberalismo político de Rawls consiste em compreender como é possível existir, ao longo 

do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e iguais profundamente 

divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais
306

.  

O ponto de partida de John Rawls evidencia que o autor considera ponto pacífico 

não somente o pluralismo, mas um pluralismo razoável que, diferentemente de um projeto 

iluminista, supõe que algumas das doutrinas abrangentes e razoáveis serão religiosas. Para 

Rawls, ao se aceitar o pluralismo razoável, presume-se um consenso sobreposto ideal em 

que cada cidadão aprove tanto uma doutrina abrangente (religiosa, filosófica ou moral) 
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quanto uma concepção política geral. Rawls pretende, dessa forma, formular uma 

concepção de justiça para um regime democrático constitucional que possa ser endossado 

pela pluralidade de doutrinas razoáveis
307

. Se a concepção política deve compartilhada por 

todos, é preciso distinguir entre uma base de justificação pública de ampla aceitação pelos 

cidadãos e as muitas bases de justificação não públicas que fazem parte das doutrinas 

abrangentes
308

. Ao fazer isso, Rawls distingue o ponto de vista público dos pontos de vistas 

não públicos e, além disso, considera que o Estado deverá ser imparcial em relação aos 

pontos de vista das doutrinas abrangentes razoáveis
309

. Para Rawls, se a autoridade não 

pode mais derivar de Deus, o processo democrático pode ser legitimador em virtude de 

dois componentes: a participação política igualitária de todos os cidadãos, que garante que 

os destinatários das leis também possam se entender como autores delas e a dimensão 

epistêmica da deliberação, que presume resultados racionalmente aceitáveis
310

.  

Pensando especificamente o caso da religião, Rawls argumenta que uma doutrina 

religiosa também pode ser interpretada de forma a ser equiparada a uma concepção 

constitucional de direitos. Isso porque dizer quais julgamentos morais são corretos não é 

um problema do liberalismo, que ao invés de se referir a uma concepção política de justiça 

como correta, prefere utilizar o termo razoável. Para Rawls, quando os cidadãos 

compartilham de uma concepção política razoável, dispõem de uma base sobre a qual a 

discussão pública de questões políticas fundamentais pode acontecer
311

. Por isso, no 

discurso público cidadãos religiosos podem declarar os princípios de sua fé na tentativa de 

mostrar que esses princípios contêm uma constelação de ideias morais que os cidadãos que 

possuem crenças religiosas diferentes ou nenhuma crença religiosa poderiam aceitar.  

Em suma, de acordo com os argumentos de John Rawls, em um Estado laico, as 

decisões políticas consideradas legítimas são aquelas que podem ser justificadas de 

maneira imparcial à luz de razões acessíveis a todos. Uma regra que não pode ser 

justificada dessa forma é ilegítima, pois reflete o fato de que uma das partes força sua 

vontade sobre outra. Por essa razão, na visão liberal de John Rawls, o Estado garante aos 

cidadãos a liberdade de religião na condição de que as comunidades religiosas, cada uma 
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da perspectiva de sua própria tradição doutrinária, aceitem não só a separação entre Igreja 

e Estado, mas também a definição restritiva do uso da razão pública, i.e., os cidadãos de 

uma sociedade democrática tem o „dever de civilidade‟ de oferecer justificativas de suas 

posições uns aos outros
312

. Para Rawls a participação de todos nos debate ou, se 

preferirmos, o pluralismo razoável, pode contribuir para o fortalecimento da tolerância e do 

raciocínio público, porque envolve todos os cidadãos, independentemente da sua fé, num 

exercício para encontrar boas razões na tomada de decisões de interesse geral
313

. 

A posição de John Rawls em relação à religião na democracia será problematizada 

por Habermas. Partindo dos componentes de legitimação do processo democrático de 

Rawls, i.e., a participação política igualitária e a dimensão epistêmica da deliberação, 

Habermas entende que o posicionamento de Rawls viola o princípio da neutralidade no que 

tange ao carácter discursivo das deliberações anteriores à votação
314

. Em seu artigo 

intitulado "Religião na Esfera Pública", Habermas faz algumas reflexões críticas sobre a 

natureza do secularismo na democracia moderna. Em particular, ele analisa “A razão 

pú lica revisitada” de Rawls e perscruta se a constituição repu licana não se impõe à custa 

de outras lealdades, como a lealdade religiosa, e não acaba se tornando um novo tipo de 

religião
315

.  

Segundo Habermas, o princípio da separação entre Igreja e Estado exige que a 

instituição do Estado opere com estrita imparcialidade perante as comunidades religiosas. 

A partir dessa ideia, Habermas entende que, uma vez que no Estado Liberal só contam as 

razões seculares, os cidadãos que aderem a uma fé são obrigados a estabelecer uma espécie 

de equilíbrio entre as suas convicções religiosas e a razão secular. Essa exigência é 

problematizada pela objeção de Habermas segundo a qual muitos cidadãos religiosos não 

poderiam realizar tal divisão artificial sem pôr em risco sua existência como pessoas 

devotas. Isso porque para Habermas a crença verdadeira não é apenas uma doutrina, mas 

                                                                 
312

 RAWLS, John. O direito dos povos. Seguido de “A ideia de razão pública revista”. Tradução de Luís 

Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.180. 
313

 RAWLS, John. O direito dos povos. Seguido de “A ideia de razão pública revista”. Tradução de Luís 

Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.181. 
314

 HABERMAS, Jürgen. Religion in the public sphere. European Journal of Philosophy, n 14, v. 1, pp. 1-25, 

2006, p.3. 
315

 HABERMAS, Jürgen. Notes on post-secular society. New perspectives quarterly, v. 25, n. 4, pp. 17-29, 

2008, p.18. 



133 
 

uma fonte de interpretação utilizada em todas as esferas da vida, incluindo, portanto, a 

existência social e política daquele que crê
316

. 

Habermas entende que o conflito entre as convicções religiosas de uma pessoa e a 

necessidade de justificá-las secularmente só pode surgir em virtude do fato de que o 

cidadão religioso aceitou o Estado laico. Por isso, a hipótese liberal é intrinsecamente 

contraditória, uma vez que distribui cargas cognitivas desigualmente entre cidadãos 

seculares e religiosos. A exigência de tradução das razões religiosas e a precedência 

institucional das razões seculares exigem dos cidadãos religiosos um esforço que os 

cidadãos seculares são poupados de fazer
317

. Assim, para Habermas, um Estado Liberal 

não pode esperar que todos os cidadãos justifiquem suas declarações políticas 

independentemente de suas convicções religiosas. Esta exigência só pode ser colocada aos 

políticos, que dentro das instituições do Estado estão sujeitos à obrigação de neutralidade 

diante de visões de mundo concorrentes
318

. 

Além disso, Habermas considera que a valorização da identidade política pelo 

Estado liberal impede que os cidadãos seculares levem a sério as contribuições religiosas 

para questões políticas controversas, uma vez que, segundo o filósofo, os cidadãos 

seculares enxergam as tradições e as comunidades religiosas como relíquias arcaicas de 

sociedades pré-modernas e entendem a liberdade de religião como a versão cultural da 

conservação de uma espécie em perigo de extinção. Em termos gerais, Habermas propõe 

três críticas ao liberalismo político de matriz rawlsiana: (i) ele viola o princípio da 

igualdade, porque impõe exigências desproporcionais a cidadãos religiosos; (ii) 

compromete o pluralismo, ao tornar a identidade política superior em valor; (iii) pode 

empobrecer a cultura moral da sociedade democrática
319

. 

As reflexões de John Rawls e de Jürgen Habermas são interessantes para pensar a 

atual relação entre democracia e religião. Contrariamente aos antigos confrontos entre 

Estado e Igreja, nas democracias constitucionais contemporâneas, a inserção do religioso 
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na esfera pública é realizada em estilo deliberativo, i.e., através da postura, do raciocínio e 

da linguagem dos direitos. Como vimos, esta transformação na política abriu a esfera 

pública para a participação de cidadãos religiosos de uma nova maneira, mas, ao mesmo 

tempo, colocou um novo conjunto de problemas, potencialmente graves, para a democracia 

constitucional. Como pontuamos, nosso problema se configura a partir da eleição 

democrática de políticos declaradamente cristãos, que, uma vez na Câmara Legislativa, 

pretendem inserir uma visão religiosa da leitura dos direitos. Seria possível, em uma 

democracia, delimitar quais são as plataformas legítimas a serem defendidas 

politicamente? Caberia, em um Estado Democrático, impedir que a parcela religiosa da 

população participe das deliberações se suas contribuições são feitas na linguagem secular? 

Pedir que religiosos „traduzam‟ argumentos religiosos em linguagem secular viola a 

igualdade entre os cidadãos? A tradução de argumentos religiosos em seculares é suficiente 

para que a laicidade do Estado não seja violada?  

Em seu artigo intitulado "Laicidade em reverso", Nadia Urbinati parte da crítica de 

Habermas a Rawls para pensar o lugar do religioso nas democracias constitucionais
320

. Ela 

pondera que ambas as posições consistem em uma reflexão filosófica das sociedades 

liberais, em que existe um genuíno pluralismo religioso. Por essa razão, os modelos 

previstos por Habermas e Rawls não seriam adequados e seguros para serem aplicados às 

sociedades liberais em que uma religião goza de uma forte maioria e o pluralismo é 

previsto apenas na Constituição, mas não é uma experiência vivida na prática pela 

sociedade. Por isso, para pensarmos o lugar da religião na esfera pública, seria importante, 

no entender de Urbinati, que se fizesse uma distinção dentro das sociedades liberais, entre 

aquelas em que o pluralismo religioso é simultaneamente jurídico e uma realidade social e 

aquelas em que o pluralismo religioso é protegido por lei, mas não uma realidade social ou 

uma cultura ética que inspire o raciocínio público dos cidadãos comuns
321

. 

Esta sugestão da autora, que leva em conta o contexto social, permitiria evitar que 

uma prática política liberal em um ambiente religioso pluralista se torne antiliberal em uma 

sociedade monorreligiosa. Nessa linha de pensamento, o pluralismo figuraria como a 

condição essencial para discutir o papel das religiões na esfera pública e, ao mesmo tempo, 
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permitiria problematizar o secularismo em seu viés ideológico. Urbinati aprofunda seu 

argumento ponderando que qualquer reflexão sobre o lugar da religião na esfera pública 

deve levar em conta que os debates políticos e legislativos, que contrariamente às 

discussões privadas, são sempre realizados, direta ou indiretamente, em vista de fazer 

novas leis ou alterar as leis existentes. Segundo a teórica, o carácter público de uma 

deliberação não está apenas em no estilo e nos princípios que a informam, mas também em 

seus objetivos, i.e., tomar decisões que todos devem cumprir
322

.  

Urbinati entende, em outros termos, que somente se assumirmos uma perspectiva 

orientada para a lei poderemos compreender e avaliar corretamente o papel e o lugar da 

religião na esfera pública
323

. O fundamento de legitimidade das leis, em temas sensíveis à 

religião e a religiosos em sociedades que Urbinati denomina de monorreligiosas passa, 

então, a ser objeto de sua análise. Para discuti-lo, Urbinati trabalha com o par „leis civis‟ e 

„leis religiosas‟, que no interior do seu argumento consiste em um critério normativo que 

possibilitaria distinguir entre secularismo não pluralista e secularismo pluralista, além de 

tocar no fundamento de legitimidade da lei civil em uma democracia constitucional. Para 

ela, o simples fato de que cidadãos religiosos criticam leis existentes e propõem novas leis 

quando entram na esfera pública deve convidar os teóricos da democracia a reforçar o 

papel central da decisão e a identificar a democracia como um processo livre de formação 

de opinião cujo fim é votar, i.e., o objetivo da esfera pública de deliberação é a tomada de 

decisão e a lei civil é a forma que a decisão toma nos Estados constitucionais modernos
324

. 

Para a teórica italiana, a dissociação da legitimidade do Estado em relação à 

religião significou, primeiro, a renúncia do Estado em expressar sua preferência por uma 

ou outra religião e, segundo, que as religiões renunciaram a reivindicar prerrogativas 

relacionadas à lei civil. A separação entre leis civis e leis religiosas culminou com o 

reconhecimento por parte dos Estados e das Constituições de que a fundação da lei civil é 

imanente (vontade do povo) e não transcendente (a vontade de Deus)
325

. Diante disso, a 

democracia deixa de tolerar qualquer fundamento que esteja fora de suas regras e 

                                                                 
322

 URBINATI, Nadia. Laïcité in Reverse: Mono-Religious Democracies and the Issue of Religion in the 

Public Sphere. Constellations, v.17, n. 1, pp. 4-21, 2010, p.5. 
323

 URBINATI, Nadia; MARZANO. Missione imposibile: la reconquista cattolica dela sfera pubblica. 

Bologna: Il Mulino, 2013. Versão Kindle.  
324

 URBINATI, Nadia; MARZANO. Missione imposibile: la reconquista cattolica dela sfera pubblica. 

Bologna: Il Mulino, 2013. Versão Kindle. 
325

 URBINATI, Nadia. Laïcité in Reverse: Mono-Religious Democracies and the Issue of Religion in the 

Public Sphere. Constellations, v.17, n. 1, pp. 4-21, 2010, p.8. 



136 
 

princípios, embora isso não signifique que os cidadãos não experimentem uma tensão entre 

sua identidade pública e sua identidade privada ou religiosa. Resumidamente, para Nádia 

Urbinati o fato da religião não ter um papel diretamente público não significa sua exclusão 

do processo de formação da opinião pública. A separação das esferas política e religiosa 

teve como consequência não intencional tornar a razão e a autonomia instrumentos a 

serviço da fé, i.e., a fé religiosa passou a ser percebida como fruto da livre escolha 

individual, em vez do resultado da imposição do Estado ou da tradição não refletida
326

.  

Nadia Urbinati concebe a sociedade democrática como aquela em que a tensão 

entre esses dois domínios não é nem reprimida, nem resolvida de uma vez por todas. Esta 

tensão constante é o que torna uma sociedade, ao mesmo tempo, democrática e secular
327

. 

Ao mesmo tempo em que faz com que o processo legislativo seja o resultado de um 

complexo processo político de comunicação entre domínios institucionais e extra-

institucionais, em que os movimentos da sociedade civil, os grupos de pressão, os meios de 

comunicação social constituem-se como vozes ativas no processo de tomada de decisão, 

embora apenas indiretamente envolvidos no processo legislativo. Nesse ponto, ela parece 

estar de acordo com Habermas. Todavia, Urbinati entende que o objetivo do filósofo 

alemão é o de expandir o papel da religião, incorporando-a plenamente à esfera pública da 

deliberação. Para ela essa solução é na verdade mais secularista do que a de Rawls, porque 

nos convida a pensar que uma discussão aberta teria o poder de transformar diferenças 

doutrinárias ou dogmáticas em diferenças de interpretação a serem avaliadas e julgadas 

pela razão. O problema seria que a proposta de Habermas pode ser menos favorável à 

liberdade individual se tentássemos aplicá-la em democracias constitucionais de 

sociedades monorreligiosas
328

.  

Na leitura de Urbinati, Habermas parte do suposto de que, nas sociedades 

ocidentais, as religiões passaram a aceitar o Estado Constitucional Liberal e, por isso, o 

público pode se permitir ser menos restritivo com a presença delas. Essa proposição tem 

por suposto que a lei civil venceu a guerra contra as Igrejas
329

, o que, para Urbinati, é uma 
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suposição altamente contextual e não generalizável. Isso porque necessariamente o 

pluralismo implica em mais de duas religiões que sejam equivalentes em tamanho e força. 

A questão nas sociedades monorreligiosas é que essa guerra ainda não foi vencida, por 

mais que elas se declarem seculares. Considerando essas características, Urbinati pondera 

que a idealização de Habermas dificilmente seria aplicável a sociedades em que se verifica 

um amplo predomínio de uma religião. Examinando o caso italiano, Urbinati entende que o 

fato de cidadãos católicos fazerem suas reivindicações em nome de um ius naturalis não 

assegura que eles não formarão um bloco e empregarão seus argumentos para influenciar 

representantes no Parlamento. Para ela, usar argumentos de direito natural em lugar de 

„preceitos religiosos‟ não é garantia de que o resultado não será uma lei confessional ou a 

violação da separação entre lei civil e lei religiosa
330

.  

Contrariando a interpretação de Habermas segundo a qual no processo de 

deliberação democrática os religiosos podem se expressar utilizando argumentos 

religiosos, Urbinati concluiu que o caráter democrático da representação assenta-se no fato 

de que os eleitos não são uma elite autorreferencial e protegida pela sociedade. Por essa 

razão, Rawls teria acrescentado duas condições importantes à sua razão pública revisitada: 

em primeiro lugar, que a sociedade civil goza de uma pluralidade efetiva de religiões e, em 

segundo, que os cidadãos religiosos devem ter dever moral de civilidade de olharem em 

sua própria cultura religiosa para as ideias que estejam de acordo com direitos civis 

básicos, entre os quais aqueles que garantem liberdade de consciência e tolerância. Sem 

estas duas condições, a revisão da razão pública pode ser uma ameaça à democracia 

constitucional
331

. 

Na opinião de Urbinati, a ideia de Habermas sobre o papel público da religião e a 

revisão da razão pública de Rawls presumem algumas condições sem as quais a liberdade 

individual e o caráter liberal da sociedade são comprometidos. Essas condições são o 

pluralismo de crenças e a inexistência de monopólio ou primazia por parte de uma religião. 

Para Urbinati, esse pluralismo não é opcional, porque ele permite a verificação do uso 

insincero ou manipulador da rationale deliberativa e, consequentemente, possibilita conter 

a tendência monopolista das crenças religiosas. Sem pluralismo religioso ou com uma ou 
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duas religiões dominantes e rivais, a sociedade política carece de constrangimentos 

suficientemente eficazes para conter o uso instrumentalista da esfera pública por igrejas e 

cidadãos religiosos
332

. 

Sobre a alegação de Habermas de que são impostas exigências desproporcionais 

aos cidadãos religiosos, Urbinati entende que a separação e a tensão entre as esferas da 

vida estão inscritas na democracia constitucional como condição necessária para a 

imparcialidade dos oficiais públicos e para a capacidade dos cidadãos de raciocinar em 

termos gerais, superando seus próprios interesses ou paixões particulares. De fato, todas as 

constituições modernas contêm artigos que declaram que todos os cidadãos são iguais 

diante da lei, independentemente de suas condições naturais, sociológicas e materiais, 

como sexo, status econômico, raça e religião. Assim, Urbinati entende que, se seguirmos a 

lógica da crítica de Habermas de que os cidadãos religiosos suportam uma „carga 

assimétrica‟, devemos concluir que em todos estes casos o li eralismo político pede 

demais aos seus cidadãos, e pede mais de uns do que de outros. Por que uma perspectiva 

religiosa deveria receber um tratamento diferente?
333

 

Se considerarmos a democracia representativa como um sistema no qual a 

formação da opinião pública desempenha um papel crucial na tomada de decisões 

políticas. Habermas supõe, porém, que, graças ao complexo sistema da democracia 

representativa moderna, os cidadãos comuns podem ser poupados do pedido moral de um 

„dever de civilidade‟ e podem optar por utilizar argumentos religiosos, porque sabem que 

outra pessoa (os representantes) fará o trabalho de tradução em razão pública. O problema 

para Urbinati é que, no caso da religião, a discrepância de pontos de vista entre cidadãos 

comuns (que não são obrigados a traduzir) e representantes (que são obrigados a traduzir) 

pode criar uma sensação de duplicidade, falta de sinceridade ou uma distância entre 

eleitores e eleitos que é corrosiva para a democracia representativa. Se for suficiente que 

apenas os representantes recorram a argumentos de razão pública, nos encontraremos na 

situação paradoxal de presumirmos que suas crenças religiosas são menos fortes do que 

daqueles que preferem não concorrer à eleição. Seguindo a lógica de Habermas, parece que 

os representantes têm crenças religiosas que não são nem fortes, nem talvez 
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verdadeiramente sinceras para se disporem a praticar a arte da tradução a fim de obter o 

consentimento em propostas inspiradas por seus preceitos religiosos
334

. 

Com efeito, para Urbinati, a representação democrática não é uma forma de 

delegação, porque os representantes não se sentam no Parlamento em lugar dos cidadãos, 

mas agem junto com eles e por sua autorização para fazer leis que todos devem obedecer. 

A distinção entre eleitos e eleitores designa uma forma de interdependência, porque 

aqueles que fazem a tradução de dentro das instituições estão ou deveriam estar em 

permanente relação com aqueles que, nas palavras de Habermas, não são obrigados a 

traduzir. Assim, mesmo no caso em que os procedimentos de tomada de decisão são 

honrados e o Parlamento não é como uma torre de Babel, a influência do juízo público 

sobre a legislação dificilmente é controlável. É a própria democracia representativa que 

pressupõe que o domínio extra-institucional exerça uma influência permanente sobre as 

instituições representativas
335

. 

Para Urbinati, a questão é que a idealização de Habermas da forma como a esfera 

pública opera em sociedades pluralistas democráticas transforma-se em um problema se 

aplicada a sociedades democráticas sem pluralismo religioso. Nessas sociedades, a revisão 

do liberalismo por Habermas pode criar novos riscos para a democracia representativa, 

precisamente porque a soberania formal (o ato de votar) é apenas um componente mínimo 

da política, enquanto a opinião pública é de fundamental importância. Revisitando o caso 

da democracia italiana, Urbinati indica que mesmo que os cidadãos religiosos utilizem 

estratégias deliberativas seculares, sua influência não será menos problemática. É a 

densidade e onipresença do discurso público em uma democracia representativa que torna 

oportuna a injunção de Rawls de que todos os cidadãos devem sentir o dever moral de não 

usar a esfera pública como um meio para cumprir ou patrocinar suas próprias visões ou 

crenças privadas. Para Urbinati, a questão é que, a menos que as instituições do Estado 

sejam impermeáveis, a presença de ideias religiosas nunca será restrita àqueles que podem 

evitar a tradução. Elas inevitavelmente também estarão entre aqueles que se sentam em 

instituições do Estado e aprovam leis. Não é difícil prever o risco de que os grupos 

religiosos construam facções e grupos de pressão e usem seus representantes para traduzir 
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preceitos religiosos em argumentos de razão pública para atingir os objetivos de reformular 

a lei civil e torná-la mais conforme seus códigos religiosos
336

.  

Isso confirma que os cidadãos comuns, bem como os funcionários públicos, devem 

ser inspirados pelo dever civil de tradução. Particularmente em sociedades em que não há 

pluralismo religioso, a cidadania deve ser sentida pela grande maioria dos cidadãos como 

uma identidade que exige um sacrifício de opiniões pessoais de todos os membros. Em 

suma, porque o pluralismo não pode desempenhar um papel dissuasor contra a tentação 

monopolista das religiões, a presença das religiões na esfera pública exigiria mais, e não 

menos, ética constitucional. Em numa sociedade monorreligiosa a tradução pode ser 

superficial ou mesmo ausente, porque não há necessidade de persuadir quem já 

compartilha da mesma doutrina abrangente. Certamente, a cultura da maioria molda a 

interpretação dos direitos. A preponderância da cultura maioritária traduz-se aqui em uma 

clara violação do reconhecimento básico dos indivíduos para gozar de igual consideração 

pelo Estado, seus tribunais e em lugares públicos. Mas se condescendermos de forma 

acr tica o humor contemporâneo de tratar as questões religiosas como questões „culturais‟, 

de traduzir questões que dizem respeito à liberdade religiosa em questões de direitos das 

minorias, então recuamos para o que Urbinati chamou de laicidade ao reverso, i.e., uma 

adaptação da antiga fórmula cuius regio, eius religio. Como forma de evitar essa laicidade 

reversa, podemos considerar, junto com Urbinati que, em contextos como o italiano, é 

prudente reforçar a laicidade, que utilizando os termos da autora seria: 

A atitude da autoridade civil em relação às práticas religiosas que tem o objetivo 

de torná-las capazes de conviver pacificamente com práticas de natureza não 

religiosa e de outras religiões. É um modo de organizar a coexistência das 

liberdades. O escopo da laicidade é, antes de tudo, a paz social e a segurança das 

pessoas, a certeza de que a diversidade não será razão de intolerância, 

discriminação ou violência
337

.  

Seria exatamente por essa razão que a laicidade não se confunde com o „laicismo‟ e 

o „secularismo‟, os quais são projetos ideológicos de promoção do valor do Estado sobre 

todos os outros valores: teologias políticas que, precisamente por seu carácter 

doutrinário, violam o pluralismo e a própria laicidade
338

. Assim, quando cidadãos e 
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políticos religiosos buscam confundir as leis religiosas com leis civis é necessário que as 

autoridades do Estado assegurem que a diversidade não será razão de intolerância, 

discriminação ou violência, sem que isso signifique que a religião seja totalmente 

marginalizada e circunscrita à esfera da privada. Para conseguir isso, as autoridades civis 

devem fazer leis que estejam livres de conteúdo doutrinário específico (não importa se eles 

são compartilhados pela maioria da população). A natureza laica de uma lei é a medida de 

sua generalidade, o sinal da sua capacidade de incluir todos, mesmo os poucos ou muito 

poucos que têm diferentes crenças
339

. 

Na seção seguinte procuraremos olhar para o problema da influência de concepções 

morais religiosas no Estatuto da Família a partir da análise de Nadia Urbinati. Para isso, 

verificaremos se, assim como a Itália, a sociedade brasileira configuraria uma sociedade 

monorreligiosa. Em seguida, analisaremos se a utilização do que chamamos de 

„secularismo estratégico‟ e a invocação da regra da maioria teria o condão de legitimar 

democraticamente a aprovação de um projeto de lei como o Estatuto da Família. 

 

3.4. Religião e ethos constitucional no Brasil contemporâneo: a pluralidade na 

democracia brasileira  

Nesta seção, procuraremos pensar os argumentos apresentados no debate público 

acerca do Estatuto da Família à luz da discussão teórica efetuada na seção anterior. 

Pretendemos pensá-los, especialmente, em diálogo com a reflexão de Nadia Urbinati sobre 

a religião na esfera pública italiana
340

. Entendemos que a aproximação com o debate 

público sobre direitos familiais de gays e lésbicas no Brasil é justificada pela configuração 

do campo religioso no país, com largo predomínio do Cristianismo, e pela unidade que 

nele se contempla a propósito do tema.  

O trabalho de Nadia Urbinati confere mais longo alcance a nossa análise acerca da 

influência de concepções morais religiosas no debate sobre direitos familiais de gays e 

lésbicas na esfera pública brasileira. Como se pode apreender da seção anterior, Rawls e 
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Habermas teriam elaborado suas teorias tendo em vista um contexto social de marcada 

pluralidade religiosa. Segundo Urbinati, a pluralidade religiosa concorre para obstar o 

domínio da maioria sobre minorias e, sobretudo, para transformá-lo em norma. Ela criaria 

constrangimentos para que a democracia e a laicidade sejam instrumentalizadas por 

cidadãos religiosos e por determinada igreja. Em uma sociedade monorreligiosa, além 

disso, a tradução de dogmas religiosos na linguagem da razão pública pode ser superficial 

ou mesmo ausente, porque não há necessidade de persuadir os concidadãos que não 

compartilham da mesma doutrina.  

Urbinati assinala, no entanto, que, nos assuntos que têm impacto direto sobre a 

liberdade individual e a paz social, deve-se prestar atenção ao contexto e à tradição de cada 

sociedade
341

. No que toca ao tema da presença da religião na esfera pública, por exemplo, 

há sociedades que não são pluralistas do ponto de vista religioso, e sim monorreligiosas. 

No caso da Itália, sobre o qual a autora se debruça, 90% da população seria 

declaradamente católica. Como indicamos em outra seção desse capítulo, o domínio 

católico no Brasil se enfraqueceu e os evangélicos ganharam terreno no campo religioso 

com a Constituição Federal. Houve, assim, uma pluralização do campo religioso brasileiro 

na nova ordem constitucional, porém, ela ficou restrita ao campo cristão. Daí se poder 

afirmar que, a julgar pelos critérios de Urbinati, a pluralidade religiosa brasileira não seria 

suficiente como um controle do poder da maioria sobre a minoria no debate público sobre 

temas como aquele de que nos ocupamos nesta dissertação, em torno dos quais as igrejas 

cristãs tradicionais têm se unido.  

No caso do Estatuto da Família, políticos de filiação ou inspiração evangélica e 

católica
342

 colocam-se na posição de falarem pela maioria da sociedade brasileira. Tendo 

por base suas falas na Comissão Especial, essa maioria da sociedade brasileira seria uma 

maioria referente a questões que podemos classificar como sendo da ordem da moralidade 

privada, ou, rigorosamente, da ética, entre as quais as relações entre pessoas do mesmo 

sexo e, para extrapolar o escopo deste trabalho, a descriminalização do aborto, por 

exemplo. Publicamente, seria em nome dessa maioria moral da sociedade brasileira que 

políticos cristãos conservadores buscam retirar os direitos familiais de gays e lésbicas que 

lhes foram afirmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.  
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Um aspecto interessante do argumento dos políticos cristãos conservadores que 

tomaram parte no debate público sobre o Estatuto da Família é que não parece haver, no 

momento, uma demanda genuinamente popular ou articulada para além de ativistas 

religiosos. Com isso não se quer dizer que não haja uma maioria a favor da supressão de 

direitos familiais de gays e lésbicas, mas sim que se pode estar diante de uma maioria 

silenciosa, não articulada em torno do tema
343

. Pode-se, então, entender seu engajamento 

no debate como justamente um esforço por articular essa maioria, a despeito das barreiras 

erigidas pelo Supremo ao interpretar as normas civis constitucionais à luz dos direitos 

fundamentais. Dessa suposta representação da maioria da sociedade brasileira decorreria 

outro aspecto de argumento também frequentemente invocado pelos mesmos deputados, a 

separação de Poderes e a suposta ilegitimidade do Supremo para "legislar" sobre o assunto. 

Nessa linha de pensamento, o Legislativo, como Casa do Povo, deteria a legitimidade para 

tanto.   

Uma análise da situação brasileira em diálogo com Urbinati e, paralelamente, com 

Rawls e Habermas, precisa considerar a base eleitoral e os legisladores. No que se refere à 

base eleitoral, há dissenso entre os autores. Para Habermas, muitos cidadãos não 

conseguem separar dogmas religiosos e argumentos públicos. Por isso, o conceito religioso 

de justiça também configuraria o que é politicamente correto. Não se pode esperar, 

segundo Habermas, que todos os cidadãos justifiquem suas declarações políticas 

independentemente de suas convicções religiosas, pois que essa imposição extinguiria a 

neutralidade do Estado, dando primazia a considerações seculares e relegando cidadãos 

religiosos ao ostracismo político. Para Habermas, os cidadãos seculares, i.e., aqueles que 

defendem a separação entre autoridade e lei religiosas e civis devem entender o conflito 

com as opiniões religiosas como um desacordo razoavelmente esperado e as religiões 

como parte da deliberação pública
344

.  

Como argumenta Urbinati, o problema com a concepção habermasiana é que a 

democracia é uma forma de governo que tem por escopo a tomada de decisões e as leis não 

são um acordo contratual entre iguais, mas decisões que se impõem coercitivamente. Em 

outros termos, e ainda falando com a teórica italiana, a deliberação pública não é um 
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exercício dialógico inocente, mas um agir político. A publicidade da discussão entre 

cidadãos está relacionada com a busca do diálogo, com o objeto de que trata e também 

com o escopo, que consiste em preparar ou inspirar decisões que obrigarão a todos 

indistintamente
345

. Por isso, Rawls sustentaria que o raciocínio público é um dever moral 

de cidadania, que obrigaria todos os cidadãos e que teria o poder de gerar legitimidade ao 

procedimento democrático. Para Rawls, cidadãos religiosos podem declarar os princípios 

de sua fé no intuito de mostrar que esses princípios contêm ideias morais que toda a 

comunidade pode aceitar. Esse pluralismo, no entender do teórico norte-americano, 

poderia fortalecer a tolerância e a razão pública, por envolver a todos os cidadãos
346

.  

Mas, como se adiantou nesta mesma seção, Nadia Urbinati entende que ambas as 

posições têm sentido para sociedades liberais, em que há um pluralismo religioso de fato e 

de direito genuíno. Para Urbinati, a secularização não excluiu os discursos religiosos esfera 

pública e não é difícil imaginar que grupos religiosos façam pressão para que seus 

representantes traduzam preceitos religiosos em argumentos de razão pública para 

aproximar as leis civis dos códigos religiosos. O problema da aceitação do uso da 

linguagem religiosa na esfera pública, para Urbinati, consistiria em que, na democracia 

representativa, a circulação de opiniões liga permanentemente o interno e o externo, o 

institucional e o extrainstitucional, de sorte que, se a linguagem religiosa é usada pelos 

cidadãos religiosos, ou se eles são desobrigados de traduzirem suas razões em razão 

pública, o religioso fatalmente entra no Parlamento. Por isso, Urbinati argumenta que 

cidadãos comuns também devem ser moralmente constrangidos pelo dever civil da 

tradução
347

.  

No Brasil, a laicidade do Estado está prevista no artigo 19, inciso I, da Constituição 

Federal, que determina a separação entre Estado e igreja, i.e., entre autoridade civil e 

autoridade religiosa. Para outros, ela ainda compreenderia um feixe de direitos 

constitucionais, entre os quais a forma democrática de governo, a liberdade religiosa e a 

igualdade
348

. Porém, a associação de indivíduos supostamente religiosos para a formação 
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de partidos políticos é permitida e, obviamente, não se proíbe que fiéis de uma determinada 

religião escolham um de seus membros para representá-los no Legislativo. Essa seria, de 

fato, uma interferência arbitrária do Estado nas liberdades civis dos cidadãos. Pode-se 

entender, com Urbinati, que mesmo a formação de partidos políticos de inspiração 

religiosa não colocaria, necessariamente, um desafio ao Estado laico. Para a teórica 

italiana, esse desafio se colocaria se aqueles eleitores e esses políticos formulassem seus 

argumentos na esfera pública usando a linguagem da religião, em lugar de buscar a 

tradução de suas razões para a razão pública. Como dissemos linhas atrás, essa obrigação 

de tradução, que Rawls reputou ser um "dever moral de civilidade", impor-se-ia aos 

cidadãos para Urbinati pelas características da democracia representativa, em que os 

cidadãos não legislam diretamente, mas em que a circulação de opiniões é elemento 

essencial no processo de tomada de deliberação
349

. 

No que concerne aos legisladores (parlamentares e magistrados), Habermas, Rawls 

e Urbinati concordam que eles são moralmente obrigados a apresentar suas razões usando 

a linguagem da razão pública, i.e., uma linguagem compartilhada e aceita por todos, como 

a linguagem dos direitos. Como assinalamos, Habermas é o único dos três a relegar esse 

esforço de tradução apenas aos legisladores, desobrigando os cidadãos religiosos de nele 

tomar parte. Seja como for, o consenso dos autores estudados a respeito dessa obrigação 

moral que recai sobre legisladores nos possibilita tomar a formulação dos argumentos em 

razões públicas como um parâmetro para avaliar normativamente a argumentação dos 

parlamentares brasileiros a propósito do Estatuto da Família, em especial daqueles que se 

declaram cristãos.  

Como pudemos perceber no capítulo 2 e nas seções precedentes deste capítulo, no 

debate acerca do Estatuto da Família, políticos cristãos utilizam-se, ao mesmo tempo, de 

argumentos cristãos e de argumentos seculares para sustentar suas posições sobre os 

direitos familiais de gays e lésbicas. No que concerne aos argumentos religiosos 

apresentados pelos parlamentares brasileiros, Habermas, Rawls e Urbinati concordariam 

em considerá-los ilegítimos para justificar uma tomada de decisão. Sua ilegitimidade 

decorreria de que, em uma sociedade pluralista, nem todos são religiosos e a razão pública 

deve alcançar a universalidade dos cidadãos, em respeito a sua igualdade nessa forma de 
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governo. No caso de uma democracia constitucional, essa linguagem deve ser, assim, 

secular, i.e., calcada na separação entre autoridade civil e religiosa, lei civil e lei religiosa.  

Uma dificuldade nessa discussão específica é que, como pudemos ver, no debate do 

Estatuto da Família os parlamentares e os especialistas ouvidos na Comissão Especial 

contrários aos direitos familiais de gays e lésbicas recorrem, de fato, mais a argumentos 

seculares do que a argumentos religiosos para sustentar posições que são, no entanto, 

coincidentes com aquelas de instituições e líderes religiosos. Nesta dissertação, 

entendemos que o uso desses argumentos seculares por atores religiosos configuraria um 

tipo de secularização que Vaggione
350

 e Urbinati
351

 reputam ser estratégica, justamente por 

lançar mão de argumentos em que não se acredita realmente, mas cujo ganho estratégico 

em um Estado laico se consegue reconhecer, e por a eles apelar com o intuito de impor 

valores religiosos. Como procuramos mostrar ao longo desta dissertação, os principais 

argumentos dessa ordem apresentados pelos políticos cristãos brasileiros em defesa do 

Estatuto da Família é a literalidade do texto da Constituição Federal e o suposto apoio da 

maioria à restrição da família ao par heterossexual com ou sem prole e, excepcionalmente, 

à família monoparental. Esses argumentos se desdobrariam, como também pudemos 

mostrar, em uma defesa da interpretação histórica e gramatical do texto constitucional, 

privilegiando a vontade do legislador e a letra da lei, bem como a incompetência do 

Supremo Tribunal Federal para 'legislar' sobre o tema, que só o Legislativo federal seria 

competente para regular. 

Outro argumento, adicional a esses, seria elaborado a partir da distinção entre 

laicidade e laicismo, com base na qual legisladores cristãos conservadores efetuariam uma 

crítica do Estado secular, indicando qual o seu sentido ou o sentido de laicidade. Nessa 

linha de argumentação, o Estado laico significaria neutralidade em relação a todas as 

denominações e instituições religiosas, não uma disposição estatal contrária ao religioso na 

esfera pública. Com Urbinati, podemos pensar que o Estado laico de fato é um Estado 

neutro, mas não só diante da pluralidade religiosa, como também em relação aos que 

rejeitam qualquer religião. A laicidade não implicaria, portanto, a imposição de valores 

estatais à sociedade, ou um uso ideológico ou dogmático do secularismo, como se viu na 

                                                                 
350

 VAGGIONE, Juan Marco. Reactive politicization and religious dissidence: the political mutations of the 

religious. Social Theory and Practice, v. 31, n. 2, pp. 233-255, 2005, p. 240. 
351

 URBINATI, Nadia. Laïcité in Reverse: Mono-Religious Democracies and the Issue of Religion in the 

Public Sphere. Constellations, v.17, n. 1, pp. 4-21, 2010, p.5. 



147 
 

Turquia de Atatürk. Implicaria, contudo, a atuação do Estado para assegurar o espaço da 

pluralidade religiosa e, inclusive, a liberação do indivíduo em relação à religião. O 

instrumento do Estado para tanto seria, na reflexão de Urbinati, o respeito e a atualização 

do ethos constitucional, i.e., o compromisso das instituições em fazer com que prevaleça a 

moral inscrita na Constituição considerando que, como constituição democrática, ela é 

fundada na pluralidade e em direitos fundamentais que garantem aos indivíduos um espaço 

em relação ao poder público e às maiorias.  

Um ganho analítico que se tem com a reflexão de Urbinati sobre a religião na esfera 

pública na Itália para pensar o tema no Brasil é o critério normativo que ela oferece para 

avaliar a justiça de posicionamentos públicos de autoridades civis. Esse critério seria a 

confusão ou a distinção entre lei religiosa e lei civil. Para Urbinati, a separação entre 

ambas seria, como se disse nesta seção, um traço distintivo da democracia constitucional e, 

por conseguinte, do Estado laico, partindo do suposto de que não há democracia 

constitucional sem laicidade. Operando com esse critério, a intromissão da religião na 

esfera pública pelo uso estratégico do secularismo pode ser apreendida pela coincidência 

da lei civil que se pretende aprovar com a regulação do tema das relações homossexuais 

pelas religiões que os parlamentares professam. Isso não significa que a opinião da maioria 

ou mesmo de indivíduos e instituições religiosas nunca pode ser contemplada, e sim que, 

em caso de restrição de direitos de minorias, esse tipo de argumentação, claramente 

religiosa ou estrategicamente secular, viola o princípio do Estado laico porque faz com que 

a lei seja uma arma das maiorias e do poder, em lugar de ser um escudo de proteção dos 

mais fracos ou menos numerosos
352

.   
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CONCLUSÃO 
 

Nesta pesquisa, discutimos as tensões entre a moral religiosa e os direitos de gays e 

lésbicas na controvérsia pública em torno do conceito jurídico de entidade familiar. A 

abordagem do problema foi dividida em duas frentes. No primeiro capítulo, analisamos a 

decisão do STF (ADPF 132 e ADI 4.277) que regulou a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo ou „união homoafetiva‟, proferida em maio de 2011, e nos capítulos seguintes, 

examinamos as discussões na Câmara dos Deputados por ocasião do Projeto de Lei 6.583, 

de 2013, conhecido como "Estatuto da Família".  

No primeiro capítulo, procuramos mostrar os sucessivos critérios de família 

inscritos no ordenamento brasileiro e os deslocamentos que foram operados nele ao longo 

das décadas. Mostramos, em especial, como as questões patrimoniais e biológicas perdem 

espaço gradualmente para os laços de afeto, sobretudo após a lei do divórcio, o fim da 

distinção entre filhos legítimos e ilegítimos e o reconhecimento das uniões estáveis 

heterossexuais. Como dissemos, desse processo resultou a possibilidade de integrar às 

entidades familiares as uniões públicas, contínuas e duradoras formadas por dois homens 

ou duas mulheres.  

No que se refere ao processo que culminou na decisão do STF, mostramos que em 

razão do silêncio do Poder legislativo, casais formados por pessoas do mesmo sexo eram 

compelidos a recorrer ao Judiciário sempre que precisavam de algum tipo de proteção do 

Estado. Por isso, ao longo dos anos, a jurisprudência acabou construindo um histórico de 

afirmação de direitos de casais homossexuais, começando pela possibilidade de 

constituição de uma sociedade de fato, passando pelos direitos sucessórios e sociais até o 

reconhecimento da união estável e do casamento
353

. No julgamento da ADPF nº 132 e da 

ADIN nº 4.277, o STF, por unanimidade, decidiu que as uniões formadas por casais do 

mesmo sexo constituem família e devem ser equiparadas às uniões estáveis formadas por 

um homem e uma mulher. A decisão foi polêmica porque, além de enfrentar um tema 

moralmente controverso na sociedade brasileira, interpretava o artigo 1.723 do Código 

Civil, que tem a redação idêntica ao artigo 226, §3º, da Constituição Federal conforme a 

própria Constituição. Essa interpretação supostamente criativa do Código Civil e da 
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Constituição Federal foi considerada por muitos juristas como uma intervenção indevida 

do Judiciário na competência do Poder Legislativo.  

No segundo capítulo desta dissertação, apresentamos as linhas gerais de dois 

projetos de lei que tramitam atualmente no Congresso Nacional com a pretensão de 

responder a decisão do STF, concentrando nossa atenção no Projeto de Lei 6.583, de 2013, 

conhecido como "Estatuto da Família". Apresentado pelo deputado federal Anderson 

Ferreira, o projeto define “entidade familiar” como núcleo social formado a partir da 

união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda 

por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art.2º). Para explorar 

os argumentos apresentados em sua defesa e contra ele, recuperamos falas de deputados 

federais, atores políticos e membros da comunidade epistêmica enunciadas nas Comissões 

Especiais destinadas a proferir parecer ao projeto. Como expusemos, o Estatuto da Família 

apoia-se em uma visão de mundo conservadora, para empregar os próprios termos 

daqueles que o apoiam e pretende impedir que direitos possam emanar de relações erótico-

afetivas de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Seu discurso, todavia, não é de 

absoluta negação de direitos.  

Os entusiastas do Estatuto da Família em geral reconhecem que gays e lésbicas são 

titulares de direitos humanos, embora não de direitos relacionados com sua orientação 

sexual. Nas falas recuperadas da Comissão Especial, as disputas em torno do status de gays 

e lésbicas como minoria para fins de direito são manifestas no argumento recorrente 

segundo o qual gays e lésbicas não teriam demandado direitos, e sim privilégios, dado que 

a contrapartida do reconhecimento da família pelo Estado seria a produção e criação de 

novos cidadãos. Embora tendam a não reconhecer gays e lésbicas como uma minoria, os 

defensores do Estatuto não se furtam a se afirmarem como maioria, lançando mão de 

apelos que chamamos de 'tese democrática'. Sucintamente, esses apelos consistem em que 

a maioria da sociedade brasileira supostamente compartilha dos mesmos valores que eles, 

por ela ser majoritamente cristã. Por isso, segundo eles, o movimento LGBT brasileiro 

teria insistido na via judicial, em detrimento da legislativa. Esse argumento associa 

democracia, maioria e Legislativo de modo conveniente. Ele resume democracia a maioria, 

ignorando, p.e., que o termo "democracia" pode ser tanto um método de formação de 

vontade, um processo de deliberação ou, como no caso das democracias constitucionais, 

como a brasileira, ser uma forma de governo fundada sobre o compromisso do Estado com 
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a pluralidade. Não é que o Estado tenha a obrigação de promovê-la, mas está obrigado a 

assegurá-la, o que lhe impõem a proteção de grupos socialmente minoritários, ainda que 

não constituam minorias para fins de direito. Como o Legislativo é mais sensível à lógica 

das maiorias, o Judiciário desponta, nesse tipo de democracia, como um locus privilegiado 

para a proteção dessas minorias de facto.  

Para enfrentar os pro lemas que a „tese democrática‟ suscita, utilizamos as 

reflexões de Conrado Hübner Mendes, que investigou uma saída para esse dilema a partir 

das teorias do diálogo institucional, segundo as quais não há uma última palavra na 

democracia. A decisão conjunta da ADI 4277 e da ADPF 132 nos convidou a pensar 

acerca da legitimidade do STF para intervir em questões de justiça e cidadania, que se 

colocam na fronteira entre direito e moral. Como disse Hübner, estudos empíricos mostram 

que as cortes calculam seu grau de intervenção conforme o ambiente e a expectativa social 

sobre o seu papel
354

. Isto é, quando o STF decidiu o caso das uniões homoafetivas, os 

ministros provavelmente refletiram sobre o respaldo social a essa decisão, percebendo que 

havia um consenso mínimo a apoiá-la, que estaria refletido em ideias como a do ministro 

Joaquim Barbosa de que o olhar sobre elas mudou.  

Como dissemos, ao longo de muitos anos, o Judiciário negociou passo a passo seu 

raio de atuação na matéria
355

. Com isso, queremos dizer que o Judiciário não só contou 

com um respaldo social forjado por diferentes fatores, mas concorreu para formá-lo, i.e., 

construiu o terreno para o reconhecimento das entidades familiares formadas por pessoas 

do mesmo sexo, avançando gradualmente em relação à maioria com base em um consenso 

mínimo e medindo as reações da sociedade. Pensamos que, ainda que a decisão acerca das 

'uniões homoafetivas' não espelhe os valores da maioria da sociedade brasileira, ela se 

inseriu em um contexto social de maior aceitação e, ao mesmo tempo, pode ter contribuído 

com a aceleração do processo de aceitação social
356

.  
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Como disse Hübner, a literatura constitucional tende a assumir a figura do 

legislador como institucionalização da vontade popular majoritária. Se quisermos entender 

a questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo em um contexto de supremacia 

parlamentar, as demandas de substância não desaparecem, mas o potencial crítico e 

deliberativo da separação de poderes são amenizados quando se passa a mensagem de que 

o Parlamento não pode ser desafiado, uma vez que se encontra no topo da escala 

hierárquica. Isso significa que, mesmo o Parlamento não tendo tomado qualquer decisão 

acerca do reconhecimento das uniões formadas por pessoas do mesmo sexo em 15 anos, 

nada deveria ser decidido substancialmente sobre a matéria: deve-se determinar que o 

Legislativo decida a seu respeito. Em nosso entender é preciso pensar se valorizar o 

pedigree democrático acima de tudo dificulta que críticas substantivas ao silêncio 

legislativo tenham expressão institucional, exceto na própria via parlamentar.  

Concordando com Hübner, assumimos, nesta dissertação, que a separação de 

poderes carrega um princípio virtuoso para tornar a política sensível às boas razões
357

. Se 

as variáveis de legitimidade da democracia não se esgotam no procedimento, mas 

abrangem também os resultados, é aceitável que a substância se sobreponha, em algumas 

circunstâncias, ao procedimento, ou seja, que o Poder que tenha alcançado a resposta mais 

coerente com um critério substantivo de legitimidade prevaleça independentemente de seu 

pedigree
358

. O STF, tomando a Constituição como um instrumento vivo, que deve ser 

interpretado à luz do presente, optou por zelar pelos princípios constitucionais da 

igualdade, da não discriminação, da liberdade e da dignidade humana.  

Em reação à decisão do STF que reconheceu as uniões homoafetivas e à decisão do 

CNJ, que reconheceu na prática o casamento entre pessoas do mesmo sexo, Deputados 

Federais propuseram o Projeto de Lei 6.583/ 2013, conhecido como Estatuto da Família. 

Por meio da análise de pronunciamentos de parlamentares e representantes da sociedade 

civil efetuados na Câmara dos Deputados, assim como de documentos que manifestam 

posicionamentos de gays e lésbicas sobre direitos, exploramos, no segundo capítulo desta 

pesquisa, às razões apresentadas nas Comissões Especiais destinadas a proferir parecer ao 

Projeto de Lei 6.583/2013 para negar direitos familiais a gays e lésbicas. Em geral, os 
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deputados defensores do Estatuto da Família optam por interpretar o artigo 226 da 

Constituição Federal restritivamente, ao contrário, p.e., do que fizeram os ministros do 

Supremo no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4.277. Esses deputados costumam 

ressaltar que a definição de entidade familiar do PL 6.583/2013 segue a letra do Código 

Civil
 
e da Constituição Federal, que teriam intencionalmente se circunscrito a regular 

apenas a relação entre um homem e uma mulher. Os deputados e atores políticos que se 

colocam a favor do projeto ressaltam também que a família é protegida por ser, na letra da 

Constituição, a base da sociedade brasileira, que para eles é sinônimo de "base natural". 

Em seu entender, o constituinte definiu como modelos de família o casamento, a união 

estável e a filiação, por sua capacidade de reconstrução autopoiética da própria sociedade 

civil, i.e., a capacidade natural de geração. Nessa linha de argumentação, a diferença de 

gênero é determinante da família para fins de direito, discriminante dos pares 

homossexuais, por ser, necessariamente, e ter sido sempre fundamental não só para a 

reprodução natural do casal, mas para a permanência da espécie e da sociedade humanas.  

Outro aspecto interessante da produção discursiva dos defensores do Estatuto da 

Família é que o valor dela não chega a ser mais detidamente elaborado por nenhum 

parlamentar, mas é afirmado em contraposição a uma „ideologia individualista‟, que eles 

entendem ser defendida pelo movimento LGBT. Essa 'lógica individualista' informa não só 

as demandas do movimentos LGBT e feminista, mas também as demandas políticas e 

jurídicas por direitos humanos. Nessa retórica a proteção da família e os direitos humanos, 

a família, o indivíduo e a sociedade aparecem em tensão. Direitos familiais de gays e 

lésbicas e projetos individuais são construídos como ameaça à família e à sociedade, 

enquanto a família e a sociedade são colocadas em uma linha de continuidade assegurada 

pela tradição. Para esses deputados, a revalorização da família passa pelo estabelecimento 

de um modelo ideal para toda a sociedade brasileira e, por isso, a proteção da família 

tradicional ou natural aparece como uma espécie de promessa de salvação da nação. 

No capítulo terceiro, utilizamos a discussão acerca do Estatuto da Família na 

Câmara dos Deputados para refletir sobre o lugar da religião na esfera pública brasileira. A 

controvérsia em torno do tema se configura quando políticos cristãos são eleitos 

democraticamente e, uma vez na casa legislativa, pretendem impor sua visão de mundo ao 

conjunto da sociedade brasileira. Em termos bastante prosaicos, para as instituições 

religiosas de um modo geral e para os parlamentares que se definem como deputados 
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cristãos em particular, a intervenção na política decorre do direito de cada um defender a 

sua verdade, em oposição a ações e conquistas capazes de ameaçar os valores cultivados 

por elas
359

. Para eles, a democracia aparece como um sistema estritamente ligado à 

liberdade de associação e à participação popular. Seria legítimo, portanto, que grupos 

religiosos da sociedade elegessem candidatos que se comprometessem a defender seus 

valores no Congresso Nacional. Quando eleitos esses parlamentares estariam livres para 

elaborar leis em consonância com a vontade maioria do parlamento, pois passariam 

duplamente pelo crivo democrático.  

A inspiração religiosa do apoio ao Estatuto da Família é reforçada pelos próprios 

deputados, que durante os debates nas Comissões Especiais apresentam-se como 

defensores de valores cristãos. Mostramos que a questão se complica uma vez que embora 

os defensores do Estatuto da Família façam referência a sua base eleitoral ligada a 

populações católicas ou evangélicas e admitam que os valores religiosos os influenciem em 

sua tomada de decisão, durante as discussões na Comissão Especial, eles evitam lançar 

mão de argumentos religiosos. Segundo Vaggione, para que suas intervenções se tornem 

legítimas, as instituições religiosas aprenderam a semântica da cultura pública. Essas 

mutações do discurso religioso como forma de adaptação das narrativas e discursividade 

articuladas publicamente para defender uma concepção tradicional e excludente de família 

configurariam o que Vaggione chama de „secularismo estratégico‟. Esse tipo particular de 

secularismo responde ao fato de que os discursos científicos, legais e bioéticos têm um 

papel privilegiado nas políticas da sexualidade. O secularismo estratégico também aparece 

no uso do discurso jurídico, em que comumente se apela ao direito natural como princípio 

que fundamentaria todo o sistema legal positivo. Pelo direito natural, que é universal e 

imutável por definição, o matrimônio deve ser protegido pelo direito positivo em razão do 

propósito da procriação, que é de interesse público
360

. 

Decidimos abordar essa complexa relação entre religião na democracia pensando 

sobre o assunto com Nadia Urbinati, em sua reflexão sobre a religião na esfera pública 

italiana. Entendemos que a aproximação com o debate público sobre direitos familiais de 
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gays e lésbicas no Brasil é justificada pela configuração do campo religioso no país, com 

largo predomínio do Cristianismo, e pela unidade que nele se contempla a propósito do 

tema.  

O trabalho de Nadia Urbinati conferiu mais longo alcance a nossa análise acerca da 

influência de concepções morais religiosas no debate sobre direitos familiais de gays e 

lésbicas na esfera pública brasileira. A teórica assinala que nos assuntos que têm impacto 

direto sobre a liberdade individual, devemos prestar atenção ao contexto e à tradição de 

cada sociedade. No que toca ao tema da presença da religião na esfera pública, p.e., há 

sociedades que não são pluralistas do ponto de vista religioso, e sim monorreligiosas. 

Segundo Urbinati, a pluralidade religiosa concorre para obstar o domínio da maioria sobre 

minorias e, sobretudo, para transformá-lo em norma. Ela criaria constrangimentos para que 

a democracia e a laicidade sejam instrumentalizadas por cidadãos religiosos e por 

determinada igreja. Em uma sociedade monorreligiosa, além disso, a tradução de dogmas 

religiosos na linguagem da razão pública pode ser superficial ou mesmo ausente, porque 

não há necessidade de persuadir os concidadãos que compartilham da mesma doutrina.  

Como indicamos em consonância com o trabalho da antropóloga Paula Montero, 

nas últimas décadas o domínio católico no Brasil se enfraqueceu e os evangélicos 

ganharam terreno no campo religioso. Houve, assim, uma pluralização do campo religioso 

brasileiro na nova ordem constitucional, que ficou restrito, porém, ao campo cristão. Daí se 

poder afirmar que, a julgar pelos critérios de Urbinati, a pluralidade religiosa brasileira não 

seria suficiente como um controle do poder da maioria sobre a minoria no debate público 

sobre temas como aquele de que nos ocupamos nesta dissertação, em torno dos quais as 

igrejas cristãs tradicionais têm se unido.  

Como procuramos ao longo desta dissertação, no caso do Estatuto da Família, 

políticos de filiação ou inspiração evangélica e católica colocam-se na posição de falarem 

pela maioria da sociedade brasileira. Tendo por base suas falas na Comissão Especial, essa 

maioria da sociedade brasileira seria uma maioria referente a questões que podemos 

classificar como sendo da ordem da moralidade privada. Publicamente, seria em nome 

dessa maioria moral da sociedade brasileira que políticos cristãos conservadores buscam 

retirar os direitos familiais de gays e lésbicas que lhes foram afirmados pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Um aspecto interessante desse 
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argumento é que não parece haver uma demanda genuinamente popular ou articulada para 

além de ativistas religiosos. Pode-se, então, entender seu engajamento no debate como 

justamente um esforço por articular essa maioria, a despeito das barreiras erigidas pelo 

Supremo ao interpretar as normas civis constitucionais à luz dos direitos fundamentais. 

Dessa suposta representação da maioria da sociedade brasileira decorreria outro aspecto de 

argumento também frequentemente invocado pelos mesmos deputados, a separação de 

Poderes e a suposta ilegitimidade do Supremo para "legislar" sobre o assunto.  

Em sua análise Urbinati faz uma crítica das reflexões de John Rawls e Jürgen 

Habermas no que se refere à relação da entre religião e democracia. A autora lembra o 

entendimento de Habermas, de que não se pode esperar que todos os cidadãos justifiquem 

suas declarações políticas independentemente de suas convicções religiosas, pois que essa 

imposição extinguiria a neutralidade do Estado, dando primazia a considerações seculares 

e relegando cidadãos religiosos ao ostracismo político. Urbinati argumenta que o problema 

com a concepção habermasiana é que a democracia é uma forma de governo que tem por 

escopo a tomada de decisões e as leis não são um acordo contratual entre iguais, mas 

decisões que se impõem coercitivamente. A natureza pública da discussão entre cidadãos 

está relacionada com a busca do diálogo, com o objeto de que trata e também com o 

escopo, que consiste em preparar ou inspirar decisões que obrigarão a todos 

indistintamente. O problema da aceitação do uso da linguagem religiosa na esfera pública, 

para Urbinati, consistiria em que, na democracia representativa, a circulação de opiniões 

liga permanentemente o interno e o externo, o institucional e o extrainstitucional, de sorte 

que, se a linguagem religiosa é usada pelos cidadãos religiosos, ou se eles são desobrigados 

de traduzirem suas razões em razão pública, o religioso fatalmente entra no Parlamento. 

Por isso, Urbinati concorda com o argumento de Rawls de que o raciocínio público é um 

dever moral de cidadania, que obrigaria todos os cidadãos e que tem o poder de gerar 

legitimidade ao procedimento democrático. 

Todavia, para Urbinati, em sociedades monorreligiosas, a simples tradução de 

argumentos religiosos para razões públicas não é suficiente para que se garanta a 

neutralidade do Estado em relação às visões religiosas dominantes. Para Urbinati, a 

secularização não excluiu os discursos religiosos esfera pública e, por isso, grupos 

religiosos continuam a fazer pressão para que seus representantes traduzam preceitos 
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religiosos em argumentos de razão pública para aproximar as leis civis dos códigos 

religiosos.  

No Brasil, a laicidade do Estado está prevista no artigo 19, inciso I, da Constituição 

Federal, que determina a separação entre Estado e igreja, i.e., entre autoridade civil e 

autoridade religiosa. Para outros, ela ainda compreenderia um feixe de direitos 

constitucionais, entre os quais a forma democrática de governo, a liberdade religiosa e a 

igualdade . Porém, a associação de indivíduos supostamente religiosos para a formação de 

partidos políticos é permitida e, obviamente, não se proíbe que fiéis de uma determinada 

religião escolham um de seus membros para representá-los no Legislativo. Essa seria, de 

fato, uma interferência arbitrária do Estado nas liberdades civis dos cidadãos. Pode-se 

entender, com Urbinati, que mesmo a formação de partidos políticos de inspiração 

religiosa não colocaria, necessariamente, um desafio ao Estado laico. Para ela, esse desafio 

se colocaria se aqueles eleitores e esses políticos formulassem seus argumentos na esfera 

pública usando a linguagem da religião, em lugar de buscar a tradução de suas razões para 

a razão pública. Como dissemos, essa obrigação de tradução, que Rawls reputou ser um 

"dever moral de civilidade", impor-se-ia aos cidadãos para Urbinati pelas características da 

democracia representativa, em que os cidadãos não legislam diretamente, mas em que a 

circulação de opiniões é elemento essencial no processo de tomada de deliberação . 

No que concerne aos legisladores, Habermas, Rawls e Urbinati concordam que eles 

são moralmente obrigados a apresentar suas razões usando a linguagem da razão pública, 

i.e., uma linguagem compartilhada e aceita por todos, como a linguagem dos direitos. O 

consenso desse autores a respeito dessa obrigação moral que recai sobre legisladores nos 

possibilita tomar a formulação dos argumentos em razões públicas como um parâmetro 

para avaliar normativamente a argumentação dos parlamentares brasileiros a propósito do 

Estatuto da Família, em especial daqueles que se declaram cristãos.  

No que concerne aos argumentos religiosos apresentados pelos parlamentares 

brasileiros, Habermas, Rawls e Urbinati concordariam em considerá-los ilegítimos para 

justificar uma tomada de decisão. Sua ilegitimidade decorreria de que, em uma sociedade 

pluralista, nem todos são religiosos e a razão pública deve alcançar a universalidade dos 

cidadãos, em respeito a sua igualdade nessa forma de governo. No caso de uma democracia 
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constitucional, essa linguagem deve ser secular, i.e., calcada na separação entre autoridade 

civil e religiosa, lei civil e lei religiosa.  

Uma dificuldade nessa discussão específica é que, como pudemos ver, no debate do 

Estatuto da Família os parlamentares e os especialistas ouvidos na Comissão Especial 

contrários aos direitos familiais de gays e lésbicas recorrem, de fato, mais a argumentos 

seculares do que a argumentos religiosos para sustentar posições que são, no entanto, 

coincidentes com aquelas de instituições e líderes religiosos. Nesta dissertação, 

entendemos que o uso desses argumentos seculares por atores religiosos configura um tipo 

de secularização que Vaggione e Urbinati reputam ser estratégica, justamente por lançar 

mão de argumentos em que não se acredita realmente, mas cujo ganho estratégico em um 

Estado laico se consegue reconhecer, e por a eles apelar com o intuito de impor valores 

religiosos. Como procuramos mostrar ao longo desta dissertação, os principais argumentos 

dessa ordem apresentados pelos políticos cristãos brasileiros em defesa do Estatuto da 

Família é a literalidade do texto da Constituição Federal e o suposto apoio da maioria à 

restrição da família ao par heterossexual com ou sem prole e, excepcionalmente, à família 

monoparental. Esses argumentos se desdobrariam, como também pudemos mostrar, em 

uma defesa da interpretação histórica e gramatical do texto constitucional, privilegiando a 

vontade do legislador e a letra da lei, bem como a incompetência do Supremo Tribunal 

Federal para 'legislar' sobre o tema. 

Outra dificuldade, adicional a esses, seria elaborado a partir da distinção entre 

laicidade e laicismo, com base na qual legisladores cristãos conservadores efetuariam uma 

crítica do Estado secular, indicando qual o seu sentido ou o sentido de laicidade. Eles 

argumentam que o Estado laico significa neutralidade em relação a todas as denominações 

e instituições religiosas, não uma disposição estatal contrária ao religioso na esfera pública. 

Com Urbinati, podemos pensar que o Estado laico de fato é um Estado neutro, mas não só 

diante da pluralidade religiosa, como também em relação aos que rejeitam qualquer 

religião. A laicidade não implica, portanto, a imposição de valores estatais à sociedade, ou 

um uso ideológico ou dogmático do secularismo. Implica, contudo, a atuação do Estado 

para assegurar o espaço da pluralidade religiosa e, inclusive, a liberação do indivíduo em 

relação à religião. O instrumento do Estado para tanto seria, na reflexão de Urbinati, o 

respeito e a atualização do ethos constitucional, i.e., o compromisso das instituições em 

fazer com que prevaleça a moral inscrita na Constituição considerando que, como 
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constituição democrática, ela é fundada na pluralidade e em direitos fundamentais que 

garantem aos indivíduos um espaço em relação ao poder público e às maiorias.  

O ganho analítico que se tem com a reflexão de Urbinati é o critério normativo que 

ela oferece para avaliar a justiça de posicionamentos públicos de autoridades civis. Esse 

critério seria a confusão ou a distinção entre lei religiosa e lei civil. Para Urbinati, a 

separação entre ambas seria um traço distintivo da democracia constitucional e, por 

conseguinte, do Estado laico. Operando com esse critério, a intromissão da religião na 

esfera pública pelo uso estratégico do secularismo pode ser apreendida pela coincidência 

da lei civil que se pretende aprovar com a regulação do tema das relações homossexuais 

pelas religiões que os parlamentares professam.  

Isso não significa que a opinião da maioria ou mesmo de indivíduos e instituições 

religiosas nunca pode ser contemplada, e sim que, em caso de restrição de direitos de 

minorias, esse tipo de argumentação, claramente religiosa ou estrategicamente secular, 

viola o princípio do Estado laico porque faz com que a lei seja uma arma das maiorias e do 

poder, em lugar de ser um escudo de proteção dos mais fracos ou menos numerosos. 

Assim, quando cidadãos e políticos religiosos buscam confundir as leis religiosas com leis 

civis é necessário que as autoridades do Estado assegurem que a diversidade não será razão 

de intolerância, discriminação ou violência, sem que isso signifique que a religião seja 

totalmente marginalizada e circunscrita à esfera da privada. Para conseguir isso, as 

autoridades civis devem fazer leis que estejam livres de conteúdo doutrinário específico 

(não importa se eles são compartilhados pela maioria da população). A natureza laica de 

uma lei é a medida de sua generalidade, o sinal da sua capacidade de incluir todos, mesmo 

os poucos ou os muito poucos que têm diferentes crenças
361

.  
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