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Resumo: O presente artigo tem por finalidade analisar o 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 132 pelo Supremo Tribunal Federal, 
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dentro da problemática do reconhecimento do caráter familiar 

das uniões formadas por casais homoafetivos, em respeito ao 

seu direito fundamental da dignidade da pessoa humana e vida 

privada. O objetivo da pesquisa é apontar as características das 

uniões homoafetivas e do realismo jurídico, relacionando-os 

com o julgamento da ADPF pelo Supremo Tribunal. Para tanto, 

são inicialmente trazidos embasamentos teóricos, analisando-se, 

por fim, a questão prática, apontando então o atual estado da 

arte. A pesquisa, documental e bibliográfica, desenvolvida a 

partir do método dedutivo e indutivo, conclui, além da análise 

mencionada entre a homoafetividade e a aplicação do realismo 

jurídico em seu julgamento, pela importância social do 

reconhecimento destas uniões e também da importância do 

Tribunal Supremo nesta consolidação, que ainda necessita ser 

aprofundada em termos de pesquisa.   

Palavras-chave: Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 132; Uniões Homoafetivas; Entidade Familiar 

Homoafetiva; Realismo Jurídico.  

 

JUDGMENT OF RNCFP N. 132 IN PERSPECTIVE WITH 

THE LEGAL REALISM THEORY 

Abstract: This article intent to analyze the judgment of the 

Request for Non-Compliance of the Fundamental Precept 

(RNCFP) n. 132 by the Supreme Court, into the problem of 

recognition of the unions formed by homosexual couples, in 

respect of its fundamental rights to human dignity and privacy. 

The objective of the research is to point out the characteristics of 

homoaffection unions and the legal realism theory, relating them 

to the judgment of RNCFP by the Supreme Court. For that, 

initially the article brings the theoretical substantiation, 

analyzing finally the practical question, then pointing the current 

state of the art. The research, documental and bibliographic, 

developed by the inductive and deductive methods, concludes, 

in addition to the analysis mentioned among the homoaffection 

and application of legal realism theory in his judgment, the 

social importance of the recognition of these unions and the 

importance of the Supreme Court in their consolidation, which 

still needs to be further in research.  

Key-words: Request for Non-Compliance of the Fundamental 

Precept n. 132; Homosexual Union; Homoaffective Family 

Entity; Legal Realism Theory. 
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INTRODUÇÃO 

Especificamente tratando sobre as questões homoafetivas, a população 

LGBTTT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros vem enfrentando grandes dificuldades de inserção social, seja 

pela questão de sua sexualidade em si, seja quando pretendem ter direitos 

mínimos reconhecidos perante a sociedade heteronormativa, aquela que 

incorpora postura heterossexual e a exige de seus membros, o que, ao seu 

turno, gera preconceitos com as diferenças e afasta a igualdade tão 

perquirida por esta parcela populacional. 

No caso das uniões estáveis mantidas por pessoas do mesmo sexo, 

estas por muito tempo foram tratadas completamente à margem do 

reconhecimento jurídico ou, quando muito, para evitar o locupletamento 

ilícito, entendidas como sociedades de fato apreciadas no campo 

obrigacional apartado do direito de família. O affectio maritalis não 

abarcava as uniões de casais homoafetivos ao argumento de que não eram 

compreendidas como família para fins da Constituição Federal, que 

somente consideraria aquela formada por casais heterossexuais. 

E nesse sentido, o julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF n. 132
3
, interposta pelo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, por fim reconheceu o caráter familiar das uniões 

estáveis mantidas por casais homossexuais, interpretando o artigo 1.723 do 

Código Civil, que caracterizava a união estável como aquela mantida por 

homens e mulheres, de convivência pública, contínua e duradoura e com o 

objetivo de constituição de família (BRASIL. Código Civil. Lei 10.406 de 

10 de janeiro de 2002, artigo 1.723), conforme a Constituição que, em 

cotejo aos princípios da dignidade da pessoa humana e respeito à 

intimidade, não pretendeu excluir casais homo de seu leque de proteção. 

                                                             

3
  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão de Decisão na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 132 Rio de Janeiro. Plenário. Relator Ministro Ayres Britto. 

Julgado em 05 de maio de 2011. Disponível em: 

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

em: 24 jun. 2016. 
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A presente pesquisa pretende demonstrar a aplicabilidade no 

mencionado julgamento do realismo jurídico, norte americano e 

escandinavo, que considera direito a aplicação decorrente dos julgadores 

em atendimento aos anseios sociais e não especificamente o que dispõe a 

legislação. Dita vertente da teoria do direito é muito difundida para 

contrapor o positivismo kelseniano, pois atém-se a questões paralelas aos 

preceitos da lei posta.  

Para tanto, este artigo, de pesquisa bibliográfica e documental, 

realizado pelo método indutivo e dedutivo, inicialmente traça aspectos das 

uniões homoafetivas e, em seguida, aponta as características do realismo 

jurídico e suas vertentes. Por conseguinte, em conjunto ao exposto, é 

analisada a aplicabilidade da teoria do realismo ao caso do julgamento da 

legitimidade das uniões mantidas por casais do mesmo sexo pelo Supremo 

Tribunal Federal. Conclui-se, por fim, que a utilização do realismo ao caso 

analisado em muito contribuiu para o início da inclusão das famílias 

formadas por casais homossexuais e sua efetiva participação em sociedade, 

que ainda se encontra em processo de construção.  

1. QUESTÕES HOMOAFETIVAS  

Até o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, diversos eram 

os argumentos para o não reconhecimento das uniões homoafetivas, as 

quais são baseadas no afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, afeto este 

ignorado para caracterizar ditas uniões como sendo meras sociedades de 

fato. 

A sociedade, após a Constituição Federal de 1988, passa por 

desenvolvimento gradativo que se expande conforme são sedimentados os 

princípios trazidos pela Carta Maior. Dentre estes desenvolvimentos, foi 

instituída nova definição para a família além daquela entendida pelo 

casamento entre homem e mulher. Surge o reconhecimento do caráter 

familiar da união estável entre homem e mulher com proteção estatal 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1988, artigo 226, parágrafo 3º).
4
 

E mesmo o reconhecimento da união estável entre homem e mulher 

passou por longo processo antes de seu aceite legal, e mais ainda social, 

tendo deixado sem respaldo jurídico diversos casais que, em décadas 

anteriores, viveram em união estável sem oficializá-la.  

                                                             

4
  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3º - Para 

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

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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Neste ponto, lembra a doutrinadora Maria Berenice Dias:  

“A cultura do início do século passado levou o legislador a emprestar 

juridicidade apenas ao relacionamento matrimonializado, como verdadeira 

instituição geradora de vínculo indissolúvel. Além de se omitir em regular 

as relações extramatrimoniais, rejeitou a possibilidade de extrair 

conseqüências jurídicas de qualquer outro vínculo afetivo. Proibiu doações, 

seguros, bem como a possibilidade de herdar aos partícipes de ligações tidas 

por espúrias. Legítima era apenas a família formada por meio de casamento; 

ilegítima, a resultante de união informal, de fato, pela conveniência de fim 

amoroso entre homem e mulher, sem as formalidades do ‘papel passado’.”
5
   

Esta ideia é reforçada por Luís Roberto Barroso, quando recorda os 

tortuosos caminhos percorridos pela união estável heterossexual até seu 

reconhecimento como entidade familiar, apontando a necessidade do 

mesmo tratamento às uniões formadas por casais homoafetivos.
6
 

Da mesma forma, como o reconhecimento da união estável com 

caráter familiar entre pessoas de sexo diferente alçou diversas controvérsias 

e repúdios antes da Constituição vigente, o mesmo ocorreu e ainda ocorre 

com o reconhecimento da união estável homossexual, quando deveria ser 

aplicado o mesmo conceito que levou ao acolhimento jurídico das uniões 

heterossexuais, ou seja, o reconhecimento do afeto acima de questões 

institucionalizadas. 

Para aqueles que nasceram na geração atual não é simples 

compreender que situações hoje comuns antes foram duramente proibidas. 

Todavia, não é necessário voar tão alto para, por exemplo, lembrar a 

sobreposição, não tão ultrapassada assim, da etnia branca sobre a negra, 

tratada sob regime escravocrata, que ainda hoje aponta marcas tão 

evidentes.  

“A história dos diferentes países registra exemplos trágicos de 

discriminação fundada em fatores inatos ou inelutáveis, como raça, 

deficiência física ou homossexualidade. Foi assim na Alemanha nazista, na 

África do Sul do apartheid e nos Estados Unidos até o final dos anos 60. 

Todas essas diferenciações, que vigoram no século passado – há poucas 

décadas, portanto – são hoje em dia consideradas odiosas.”7  

                                                             

5
  DIAS, Maria Berenice. União Homoafetiva: O preconceito e a Justiça. Rio Grande do Sul: 

Revista dos Tribunais, 2009. p.121. 

6
  BARROSO, Luiz Roberto. Diferentes, mas iguais: O reconhecimento jurídico das relações 

homoafetivas no Brasil, 2006.p.05. 

7
  DIAS, Maria Berenice. op. cit. p.09. 
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O argumento da quebra de padrões de normalidade utilizado para 

rechaçar as uniões de casais do mesmo sexo, assim, não podem ser 

considerados se recordamos práticas que em dado momento histórico 

tampouco eram aceitas. Não obstante, a doutrina balizada ensina que em 

uma sociedade democrática e pluralista, adotar padrões morais para afastar 

a efetiva participação de parcela populacional é imposição da maioria  

autoritária sobre a minoria com a vedação das identidades alternativas. 

Demais disso, sendo o Brasil estado laico (CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1988, artigo 19, inciso I), não é possível valer-se de argumentos ligados à 

religião para aceitar ou não as diferenças, mesmo porque a religião muito 

mais prega (ou deveria pregar) a tolerância do que a exclusão.
8
 

Antes da Constituição Federal de 1988, quando se falava em família, o 

que se entendia por esta era a composição do marido, como o centro do lar, 

provedor do sustento da casa e ocupante do maior grau hierárquico, a 

esposa, responsável pela organização residencial e da educação dos filhos 

e, por conseguinte, estes, que deveriam seguir os moldes do pai quando 

homens e os da mãe, quando mulheres.  

Dita instituição não respeitava a igualdade entre homem e mulher e 

seguia padrões rígidos, muito mais fundados em questões sociais do que 

afetivas, com a imposição de supostos valores morais e injunção de ordens 

patriarcais que em muito contribuíram para a formação de uma cultura 

heteronormativa que afastava por completo o que fosse diferente dela. 

Sobre o caso, Gustavo Tepedino recorda a formação anterior da 

família para aquela hoje difundida com a Constituição Federal, no sentido 

de solidariedade, plena formação de seus membros, igualdade de seus 

componentes e, sobretudo, a busca de realização pessoal de cada um de 

seus componentes.  

“A unidade familiar, antes vinculada ao casamento – a partir do qual, no 

qual e para o qual se desenvolvia – adquire contornos funcionais, associada 

à ideia de formação comunitária apta ao desenvolvimento dos seus 

integrantes. O centro da tutela constitucional se desloca em consequência, 

da exclusividade do casamento para pluralidade das entidades que, fundadas 

ou não no vínculo conjugal, livre e responsavelmente constituídas 

contenham os pressupostos para a tutela da dignidade da pessoa humana. No 

sistema pré-constitucional, a concepção de unidade familiar se confundia 

com a união formal do matrimônio, justificando-se, assim, segundo a lógica 

do sistema, a atribuição da chefia da sociedade conjugal ao marido, o 

sacrifício da liberdade da mulher, a submissão dos filhos ao arbítrio do pai e 

                                                             

8
  BARROSO, Luiz Roberto. op. cit. p.20-21 passim. 
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da preservação, a todo custo, do vínculo conjugal, modelo único admitido 

pelo ordenamento para a constituição da família. Fora o casamento, não 

havia família, não havia direito de família, não havia direito.”9  

Sob este novo contexto de família, a incorporação da homoafetividade 

no sistema é árdua, mas as barreiras não podem ser intransponíveis ao 

reconhecimento de seu caráter familiar, que é fato, já que esta é apenas 

mais uma modalidade de união entre seres humanos, os quais se unem pelo 

afeto mútuo que, acima de tudo, deve ser respeitado, pois verdadeira 

tradução da busca pela felicidade e realização de cada um de seus 

membros, o que se denomina caráter eudemonista.  O certo é que a 

obstaculização do Estado não pode servir para a criação de instrumentos 

jurídicos de proteção das uniões homoafetivas.
10

 

Atualmente, família não mais consiste em um casal que possui filhos, 

mas entes que mutuamente se ajudam e se apoiam para a construção da 

vida em comum, com a finalidade de ter filhos ou não.   

“Para Michele Perrot (O Nó e o Ninho), um imenso desejo de felicidade é 

ser a gente mesmo, escolher a própria atividade, profissão, amores e vida. É 

o que levou os contemporâneos a recusa do modelo excessivamente rígido e 

normativo de família. Eles rejeitam o nó, não o ninho. A casa é, cada vez 

mais, o centro da existência. O lar oferece, num mundo duro, um abrigo, 

uma proteção, um pouco de calor humano. O que eles desejam é conciliar as 

vantagens da solidariedade familiar e a liberdade individual. Tateando, 

esboçam novos modelos de família, mais igualitários nas relações de sexo e 

de idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes, 

menos sujeitas à regra e mais ao desejo.”11  

Hoje o conceito de família está associado à pluralidade. E há também 

aqueles que, independentemente de se unirem com outras pessoas, optam 

por ter filhos e criá-los por conta própria, fora do modelo padrão “pai e 

mãe”: caso da família monoparental (CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1988, 

artigo 226, parágrafo 4º)
12

, a qual, de igual forma, possui proteção do 

Estado.
 
Logo, para o reconhecimento da família é necessário analisar o 

sentimento formado em torno desta sem se ater a questões íntimas de seus 

                                                             

9
  TEPEDINO, Gustavo. Estudo realizado pelo Instituto de Direito Civil – IDC, 2006. p.05. 

10
  DIAS, Maria Berenice. op, cit. p.87. 

11
  DIAS, Maria Berenice. op. cit. p.123. 

12
  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 4º - Entende-

se, também, como entidade familiar à comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 
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componentes, o que não modifica em absoluto o sentimento necessário para 

sua formação.
  

Cláudia Thomé Toni recorda em bom momento que o que realmente 

importa é a constituição da família com base no afeto e não outro requisito, 

sendo, inclusive, daí a origem do nome das uniões formadas por casais do 

mesmo sexo: homoafetivas.
13 

E, ainda, na arguta perspectiva de Ana Carla Harmatiuk Matos:  

“Com a tutela principal das relações familiares voltada para a realização 

personalística de seus membros, a pluralidade de entidades familiares se 

impõe. Respeitando-se tal clamor, as pessoas poderão conviver 

familiarmente conforme o modelo que melhor represente seus anseios 

pessoais. Nesse contexto, a relação entre pessoas do mesmo sexo deve ser 

apreendida como mais um modelo de entidade familiar, pois nada mais é 

que outro exemplo entre amores possíveis, com os caracteres que 

comumente a sociedade tem conferido à família.”14   

Portanto, atualmente, o conceito de família, abrange indivíduos que, 

independentemente do sexo, optam por viver juntos, regidos pelo afeto 

mútuo. Não obstante tal conceituação, mais importante ainda é a 

caracterização que tem sido feita da família como meio de promoção – 

ambiente privilegiado – para o desenvolvimento da personalidade de seus 

membros, e não mais como um fim em si mesmo ou um mero símbolo de 

tradição.
15

 

Ademais, com a finalidade de corroborar com a adoção de novos 

padrões de caracterização da família, no ano de 2006 foi promulgada a lei 

11.340, Lei Maria da Penha (BRASIL. Código Civil. Lei 11.340 de 07 de 

agosto de 20026, artigo 5, parágrafo único), acerca da violência praticada 

em âmbito doméstico e, embora seja de esfera penal, apresenta um artigo 

particular que equipara ao conceito de família à união de pessoas 

independente de orientação sexual.
16 

                                                             

13
  TONI, Cláudia Thomé. Manual de Direitos dos Homossexuais. São Paulo: SrS, 2008. p.51. 

14
  MATOS, Ana. Carla. Harmatiuk. União entre pessoas do mesmo sexo: aspectos jurídicos e 

sociais, Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.161. 

15
  BARROSO, Luiz Roberto. op. cit. p.29. 

16
  Art. 5

o
. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...] Parágrafo único. As relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 
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Acertou o legislador ao fazer a referida equiparação. Primeiro porque 

abre azo à proteção tanto do casal heterossexual quanto do homo contra a 

violência doméstica e, segundo, porque reforça a evolução no que tange ao 

conceito atual de família, açambarcando as uniões homoafetivas.
17

Maria 

Berenice Dias aponta a evolução trazida por esta lei que, mesmo não 

abarcando relações entre homens, acaba por dispor que, da mesma forma 

que existem uniões homoafetivas, de caráter familiar, entre mulheres, há 

também, por questão lógica e simétrica, a união homoafetiva entre homens, 

todas permeadas pelo afeto.
18

 

Assim, verifica-se inclino da legislação em reconhecer legitimidade às 

uniões homoafetivas que, como quaisquer outras, possuem o affectio 

maritalis, afinal a Constituição não reconhece como família apenas a união 

heterossexual e não se pode ignorar as demais.
19

 

É o affectio que rege as uniões e casamentos, independentemente da 

orientação sexual das partes. É este sentimento o ponto determinante do 

reconhecimento da entidade “família”.  

“No cerne da concepção contemporânea de família, situa-se a mútua 

assistência afetiva, a chamada affectio maritalis, conceitua como a vontade 

específica de firmar uma relação íntima e estável de união, entrelaçando as 

vidas e gerenciando em parceira 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. A nova família, entendida como 

“comunidade do afeto”, foi consagrada pelo texto constitucional de 

1988”.20   

Outrossim, segundo Dropa, a constituição de famílias formadas por 

casais do mesmo sexo é compatível com a realidade social atual, o que tem 

causado discussões jurídicas e sociais
21

 que também deságuam no 

judiciário, que não pode ignorar os casos trazidos a sua análise. Neste 

aspecto da discussão, cabem as ideias trazidas pela teoria do direito 

denominada realismo que em muito se aplica nos julgamentos da temática 

homoafetiva.  

                                                             

17
  TONI, Cláudia Thomé. op. cit. p.125. 

18
  DIAS, Maria Berenice. op. cit. p.143. 

19
  DIAS, Maria Berenice. op. cit., p. 129. 

20
  BARROSO, Luiz Roberto. p.30-31 passim. 

21
  DROPA, Romualdo Flávio. Direitos fundamentais e cidadania. São Paulo: Método, 2008. 

p.216. 
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2 REALISMO JURÍDICO  

O realismo jurídico caracteriza-se como vertente da teoria do direito que se 

difundiu pelo mundo em dois: realismo norte-americano e realismo 

escandinavo. O primeiro, entre os anos 1920 e 1930, tem como principais 

exponenciais Karl Llewellyn e Benjamin Nathan Carozo. O segundo, 

desenvolvido, por seu turno, entre os anos 1950 e 1960, tem como 

referência, dentre outros, Alf Niels Christian Ross. 

Contrapondo-se ao positivismo, trata-se de teoria antimetafísica que se 

opõe à escola da Exegese
22

 e aponta ceticismo frente às normas e conceitos 

jurídicos.
23

 Na tentativa de se desvincular do legalismo normativista, o 

realismo pretende construir ciência empírica. 

Especificamente, o realismo norte-americano é vertente forense do 

pragmatismo, este, por sua vez, como bem lembra Godoy
24

 caracterizando-

se pela preocupação da forma como as pessoas pensam de maneira prática 

em determinadas situações. 

Nesse sentido, o realismo jurídico vincula a decisão do magistrado 

afora da aplicação exclusiva da lei, incluindo vários fatores psicossociais, 

que variam de sua ideologia e seu papel institucional.
25

  

É dizer que o direito será aquele decidido pelo julgador que deverá, 

em seguida a sua decisão, fundamentá-la, levando em conta não apenas a 

legislação, mas as questões sociais periféricas ao caso, aqui tratadas como 

questões empíricas. O realismo descreve uma realidade, de acordo com o 

julgador, que será externada pelo Tribunal. 

É originário da Common Law e considera a força dos precedentes, mas 

abomina a sua mecanização.
26

 Analisa os casos concretos como dados de 

fato sob a ótica da sociologia, o que facilita a fundamentação, que 

normalmente ocorre a posteriori, da decisão por parte do julgador. É um 

                                                             

22
  Em linhas simples, é a escola por meio da qual é proposta a aplicação do direito posto pelos 

órgãos legislativos. Decorre da separação dos poderes. 

23
  FREITAS, Lorena; FEITOSA, Enoque. Acerca do Realismo Jurídico como um Método 

para a Pesquisa Jurídica. In: Lorena de Melo Freitas; Adrualdo de Lima Catão; Clóvis 

Eduardo Malinverni da Silveira. (Org.). Teorias da decisão e realismo jurídico. 

1ed.Florianópolis: Conpedi, 2014, v. 1, p. 9-26. Disponível em: < 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e0ecb3873e6e4191>. Acesso em 15 jun. 2016. 
24

  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Introdução ao Realismo Jurídico Norte-

Americano. Brasília: Editação do Autor, 2013. p.25. 

25
  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. op. cit. p.14. 

26
  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. op. cit. p.21. 
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movimento cético em relação ao positivismo que, por seu turno, procura 

despir-se das referidas questões periféricas ao direito posto. 

 “Esse ceticismo é uma forma de reação contra a atitude de um legalismo 

normativista. Assim o realismo não se limitou apenas em dizer que as 

normas jurídicas não são dotadas de virtudes prévias assinaladas pelo 

formalismo jurídico. E quanto à sua a atitude anti-metafísica, acima 

mencionada, tal postura o leva, segundo alguns autores, a buscar constituir 

uma ciência empírica do direito voltada a descrever a realidade jurídica.”27   

No plano europeu, é imprescindível lembrar Alf Ross, em contraponto 

a Hans Kelsen, que foi um dos que desenvolveu a tese do realismo jurídico 

escandinavo. Para Ross o conceito de vigência não está na norma jurídica 

válida, mas no critério empírico a ser descoberto por meio dos fatos sociais 

e psicológicos, que são reais. Outrossim, segundo este doutrinador, direito 

seria o conjunto de regras por meio das quais é possível utilizar a força e 

também o conjunto de normas de competência que instituem autoridades 

que, por sua vez, formularão normas de comportamento e utilizarão a 

força.
28

 

Não obstante, o realismo escandinavo preocupa-se mais com 

determinadas conceituações e distinções, a exemplo da diferenciação entre 

o direito e moral, sendo o primeiro o monopólio da aplicação da força e a 

segunda de conceituação individual. Aponta também que o direito será 

considerado vigente quando aplicado pelo Tribunal.
29

 

Nesse aspecto, Andaku, citando Alf Ross, lembra que:  

“Já as teorias realistas do direito interpretam a vigência do direito em termos 

de efetividade social das normas jurídicas. O realismo psicológico, 

defendido por Olivecrona, descobre a realidade do direito nos fatos 

psicológicos. Deste modo, uma norma é vigente se é aceita pela consciência 

jurídica popular. Em certa medida, o realismo ideológico se assemelha ao 

idealismo formal de Kelsen, pois em ambos a validade do direito é derivada 

dedutivamente da Constituição e da hipótese inicial. Todavia, enquanto 

                                                             

27
  FREITAS, Lorena; FEITOSA, Enoque. op. cit. 

28
  RODRIGUES, Horácio Wanderlei; HEINEN, Luana Renostro. Empiria como Critério de 

Vigência do Direito: entre Alf Ross e Herbert Hart. Sequencia, v. 37, p. 193-216, 2016. 

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-

7055.2016v37n72p193>. Acesso em 19 jun. 2016. 
29

  ANDAKU, Juliana Almenara. Direito e Justiça na Teoria de Alf Ross: Breve Análise. 

Revista da AGU, v. 81, p. 01, 2008. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK

EwjgnaKMicnNAhXEj5AKHX9nCRkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agu.gov.br

%2Fpage%2Fdownload%2Findex%2Fid%2F521895&usg=AFQjCNHysdsvBtmXm-

F9SY2CJAefcrLJWw&sig2=3zumtCdSks-SALblwQHitw>. Acesso em 19 jun. 2016. 
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Kelsen considera a ideologia constitucional como uma hipótese normativa 

autônoma em abstrato e dissociada da realidade social, Olivecrona afirma 

que a ideologia é o conteúdo de concepções psicológicas reais que existem 

na mente dos seres humanos.”30  

No que diz respeito à vigência, o autor aponta que o sistema de 

normas o será quando for capaz de servir como esquema interpretativo de 

um conjunto correspondente de ações sociais, sentidas como socialmente 

obrigatórias. Por outro lado, é na aplicação judicial que se configura a 

efetividade que constitui sua vigência. O conceito de vigência repousa em 

hipótese que se refere à vida espiritual do juiz.
31

  

Os fatos operativos atuam aqui para guiar o julgador na tomada de sua 

decisão, sendo entendidos como os fatores do caso concreto.
32

 A regra será 

vigente quando aplicada pelo tribunal. Por isso, normalmente as sentenças 

são incertas, especialmente diante da subjetividade na valoração da prova. 

Há duas correntes sobre a vigência e aplicabilidade: a clássica, a qual 

afirma que o conhecimento jurídico conduz ao conhecimento da sentença, 

bem como a moderna, em cujo bojo não vincula o conhecimento jurídico 

para à previsão do resultado, que não está afastado da política jurídica.
33

 

O realismo veio para, até certo ponto, complementar certas lacunas 

ocorridas no positivismo e, justamente por isso, tanto considera a questão 

empírica. Não obstante, como toda teoria, encontra pontos chaves de 

melhoria e também de crítica. A valia do realismo encontra-se justamente 

na possibilidade de visualização em casos concretos de ensinamentos desta 

teoria, quando o julgador não pode apenas subsumir-se da norma posta sem 

levar em conta os casos demais que envolvem a temática.  

3. JULGAMENTO DA ADPF N. 132 PELO STF  

No dia 05 de maio de 2011, reunidos em plenário, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal - STF julgaram a Arguição por Descumprimento de 

Preceito Fundamental - ADPF n. 132 interposta pelo Governador do Estado 

do Rio de Janeiro
34

. Dita ação, calcada na proibição de preconceito em 

razão da orientação sexual, pretendia o reconhecimento do caráter familiar 

das uniões estáveis mantidas entre pessoas do mesmo sexo. 

                                                             

30
  ANDAKU, Juliana Almenara. op. cit. 

31
  ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Edipro, 2007. 

32
  ANDAKU, Juliana Almenara. op. cit. 

33
  ROSS, Alf. op. cit. 

34
  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ibidem. 
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Até então havia grande divergência na sistemática de julgamento das 

uniões homoafetivas, aventando-se por um lado o caráter fechado da 

Constituição da República em seu artigo 226, refletido pelo artigo 1.723 do 

Código Civil, para considerar família apenas a união ente homem e mulher 

e, por outro lado, havia também forte argumento relacionado ao caráter não 

taxativo da norma em questão, que seria aberta e, portanto, abarcaria as 

uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

E de fato, a própria Constituição está fundada no princípio da 

dignidade da pessoa humana e objetiva o bem de todos sem quaisquer 

formas de discriminação (CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1988, artigo 1, 

inciso III e artigo 3, inciso IV). As garantias da aplicação do princípio da 

dignidade da pessoa humana dizem respeito ao acesso à cidadania de uma 

forma geral e ao que mais se almeje a cunho pessoal. São questões mais 

sociológicas do que jurídicas. 

Rizzatto Nunes lembra que em um dado momento o indivíduo 

necessita, em meio ao seu desenvolvimento, ter respeitadas suas ações e 

seu comportamento, ou seja, sua liberdade, imagem, intimidade e tudo mais 

que componha sua dignidade. Para tanto, é necessário desvincular o padrão 

heterossexual e abrir margem à todas as formas de diversidade dentro de 

uma regulamentação geral. 
35

 

É livre o indivíduo que pode viver abertamente em união homoafetiva, 

já que é igual a todos os outros e deve ter garantidos os mesmos direitos 

independentemente de sua orientação sexual.   

“Do princípio da liberdade decorre a autonomia privada de cada um. Não 

reconhecer a um indivíduo a possibilidade de viver sua orientação sexual em 

todos os seus desdobramentos é privá-lo de uma das dimensões que dão 

sentido a sua existência. Tal como assinalado, a exclusão das relações 

homoafetivas do regime de união estável não daria, simplesmente, a uma 

lacuna, a um espaço não regulado pelo Direito. Esta seria, na verdade, uma 

forma comissiva de embaraçar o exercício da liberdade e o desenvolvimento 

da personalidade de um número expressivo de pessoas, depreciando a 

qualidade dos seus projetos de vida e dos seus afetos. Isto é: fazendo com 

que sejam menos livres para viver as suas escolhas.”36  

Ditos argumentos todos foram utilizados na fundamentação do 

Supremo Tribunal que, malgrado tenha utilizado também normas postas no 

ordenamento para auxiliar sua interpretação, foi muito além para considerar 

                                                             

35
  NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. São 

Paulo: Saraiva. 2008, p.51. 

36
  BARROSO, Luiz Roberto. op. cit. p.23. 
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o anseio social da população LGBTTT que até então não encontrava 

guarida constitucional.  

Foi necessária a aplicação do realismo jurídico para considerar toda a 

necessidade premente da legitimação do direito da mencionada minoria 

pelo Tribunal. O caso concreto não envolvia apenas a análise de 

dispositivos de lei, mas de consideração social da militância pela efetiva 

aplicação dos direitos fundamentais da população homoafetiva. 

Para ilustrar, transcreve-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux:  

“A aplicação da política de reconhecimento dos direitos dos parceiros 

homoafetivos é imperiosa, por admitir a diferença entre os indivíduos e 

trazer para a luz relações pessoais básicas de um segmento da sociedade que 

vive parte importantíssima de sua vida na sombra. Ao invés de forçar os 

homossexuais a viver de modo incompatível com sua personalidade, há que 

se acolher a existência ordinária de orientações sexuais diversas e acolher 

uma pretensão legítima de que suas relações familiares mereçam o 

tratamento que o ordenamento jurídico confere aos atos da vida civil 

praticados de boa-fé, voluntariamente e sem qualquer potencial de causar 

dano às partes envolvidas ou a terceiros. Ressalte-se este último ponto: uma 

união estável homoafetiva, por si só, não tem o condão de lesar a ninguém, 

pelo que não se justifica qualquer restrição ou, como é ainda pior, a 

limitação velada, disfarçada de indiferença.”37  

O histórico julgamento aqui mencionado em muito inovou, mas, 

sobretudo, efetivou a força normativa da Constituição Federal por meio da 

aplicação da teoria realista para, tendo em conta fatores sociais externos 

aos ditames legais, abarcar reivindicações da população LGBTTT e 

legitimar como entidade familiar as uniões dos casais homoafetivos, 

caracterizando verdadeira criação judicial em movimento constante, já que 

a marcha da sociedade acaba por transcender a lei e ultrapassar as soluções 

tradicionais.
38

 O que se viu neste julgamento foi justamente a aplicação do 

caso esparso à legislação, muito mais ligado ao que ocorria em sociedade e 

à providência esperada do Tribunal no caso concreto. 

Nesse sentido, a população LGBTTT e as uniões dela decorrentes 

serviu como base para o dinamismo judicial no caso concreto para que, não 

levando apenas em consideração o critério de intepretação da norma, que 

poderia apontar conclusões dúbias, considerou todo o aparato social da 

minoria envolvida na temática e que clamava por guarida judicial. 

                                                             

37
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38
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Para casos como tal, acredita-se que este deve ser o intuito do 

aplicador do direito que, ante casos complexos, não se utilize apenas do 

cabresto da legislação estrita para julgá-los sem antes considerar os anseios 

sociais e todas as demais questões empíricas decorrentes. 

Nesta perspectiva, nos recorda Bittar:  

“Não se deve exagerar em pedir do homem-juiz que seja mais que homem. 

Mas se pode exigir do juiz que seja homem em sua plenitude, encarnando o 

ideal necessário da virtude e da prudência. Pode-se mesmo pedir 

engajamento e consciência social do juiz, porque responde por função social 

de alta notoriedade pública; um juiz acastelado em seu universo não está 

aberto para as necessidades sociais que o rodeiam, e corre o risco de 

converter sua atividade de julgar em mero ofício técnico.”39   

Godoy recorda as consequências do realismo jurídico norte-americano 

apontando que, por meio dele, dogmas do direito tradicional foram 

deixados de lado, como aquele de que as regras jurídicas seriam escolhidas 

por representação popular, que o país seria governado por leis e não por 

homens e que o controle de constitucionalidade reforçaria o jogo 

democrático. Na verdade, nos Estados Unidos, em termos judiciais, os 

juízes têm a imagem de criadores da lei. 
40

 

Por outro lado, o julgamento das uniões homoafetivas pelo Supremo 

Tribunal Federal demonstrou que não somente os Estados Unidos valem-se 

da criação para o julgamento e também se acodem aos fatos sociais 

extrínsecos à norma. Muitas vezes o realismo jurídico será fundamental 

para abarcar parcela social à apreciação judicial e aplicação do bem-estar 

social., As uniões estáveis mantidas por casais do mesmo sexo são 

exemplos disso.  

CONCLUSÃO: DISCUSSÃO  

As questões, tanto relacionadas quanto decorrentes, das uniões 

homoafetivas, ainda despertam debates, em razão do resquício paternalista 

ainda bastante palpável na sociedade brasileira. Por outro lado, o Judiciário 

não pode quedar inerte ao anseio social da população LGBTTT, que apenas 

pretende a aplicação do princípio da igualdade para ser inserida em 

sociedade de forma digna e efetiva. 

O realismo jurídico não aporta em sua preocupação os conceitos 

dogmáticos, mas a questão factual do direito de acordo com o caso 
                                                             

39
  BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica: Ética geral e profissional. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p.617. 

40
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concreto posto sob análise do julgador que, então, proferirá sua sentença. 

Não são levadas em conta questões de norma, justiça, dentre outras, mas os 

anseios periféricos que permeiam o julgador do caso. Vale mais o 

empirismo. 

Esta vertente da teoria do direito predominou o julgamento da ADPF 

n. 132
41

 a fim de, por meio de decisão final do Supremo Tribunal Federal, 

dar voz à questão de ordem social dos casais homoafetivos que 

pretendessem o reconhecimento de sua união estável como entidade 

familiar.  

Vê-se que o julgador não pode permanecer atrelado apenas aos 

preceitos da norma que, em muitos casos, dão soluções diversas ao 

problema posto sob análise. Por outro lado, quando se é permitido acurar o 

olhar aos clamores sociais e não somente ao positivismo, quando realmente 

é analisado o teor sociológico da decisão judicial a ser proferida, as chances 

de efetividade são realmente maiores, tal como demonstrado na análise do 

julgamento da mencionada ADPF. 

Em tempos de tão franca intolerância em várias vertentes sociais, o 

judiciário é o ponto alvo para a solução de conflitos que muitas das vezes 

não se atêm ao discurso meramente jurídico-formal, mas social. A 

população espera que os julgadores lhes apresentem soluções para 

controvérsias que apenas a lei não apresentou, cabendo a eles então o papel 

de verdadeiros criadores do direito. 

Na perspectiva realista, o Supremo Tribunal Federal serviu como guia 

de vigência da norma constitucional aos casos de uniões estáveis de casais 

do mesmo sexo e sua inicial inserção social. 

Esta pesquisa buscou demonstrar não só existência das uniões estáveis 

entre casais homoafetivos e suas principais características, mas sua 

legitimidade, para, em seguida, tratando sobre a teoria do realismo jurídico 

e suas vertentes, associá-las ao julgamento da aludida ADPF e sua 

aplicação social. Conclui-se que, em muitos momentos, faz-se necessário 

recorrer a esta teoria para atender demandas em que o julgador não pode 

ater-se somente à legislação. 

Por outro lado, são breves linhas dispostas sobre a temática, que 

possui diversas vertentes e incita a continuidade da pesquisa, mormente da 

aplicação das teorias e institutos estudados em outras áreas e efetiva 

garantia do exercício da cidadania aos casais homoafetivos, o que ainda 
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não se verifica de maneira plena e demonstra necessidade de 

aprofundamento em razão do estado atual da arte.   
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