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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”. 
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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. 
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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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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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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 

                                                                 
353

 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.1003. 



149 
 

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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