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RESUMO 

 

Da união estável ao casamento: uma etnografia da implementação de direitos associados 

a relações homoafetivas em Curitiba (PR). 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar e compreender a sentença do Supremo Tribunal 

Federal que reconheceu, em maio de 2011, a união estável homoafetiva, abrindo caminho 

para a efetivação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. A partir deste 

referencial, busca-se analisar os desdobramentos institucionais da decisão do STF e seus 

impactos na experiência de casais que buscavam ou passaram a buscar a formalização de seus 

relacionamentos. Através de pesquisa de campo em cartórios e entrevistas realizadas com 

casais de Curitiba, verificou-se que, de início, não havia um entendimento sobre como os 

cartórios deveriam proceder em relação aos pedidos de diversos casais que queriam realizar a 

declaração de união estável e/ou pretendiam sua conversão para casamento civil. Somente em 

março de 2013 uma instrução normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 

Paraná regulamentou os procedimentos de conversão de união estável em casamento e 

habilitação para casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando o Paraná o oitavo estado 

brasileiro a realizar o casamento civil homoafetivo. No plano nacional, a padronização só 

aconteceu dois anos depois, quando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça 

determinou que nenhum cartório brasileiro poderia recusar esses pedidos, evidenciando mais 

uma vez os diversos meandros e a complexidade da conquista de direitos relativos às relações 

homossexuais. Além de registrar o percurso seguido por diferentes casais para a formalização 

de seus relacionamentos, a pesquisa busca compreender os sentidos que o direito, o casamento 

e as relações familiares assumem em suas experiências. 

 

Palavras-chave: Casamento homoafetivo. Direitos. Cartórios. Curitiba (PR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

  

ABSTRACT 

 

From stable union to civil marriage: an ethnographic study of the implementation of 

legal rights concerning homo-affective relationships in Curitiba (Parana, Brazil) 

 

This research focuses on the Brazilian Supreme Court’s ruling of May 2011 on “homo-

affective stable unions”, which opened the way to same-sex civil marriage in the country. It 

aims to analyse some of the institutional effects of this decision, as well as the experiences of 

same-sex couples seeking to formalize their relationships. In spite of the binding character of 

the Supreme Courts ruling, ethnographic fieldwork developed in Curitiba (Parana) evidenced 

that, at first, there was no consensus among lower courts or register offices on how to deal 

with requests for stable union registrations and/or civil marriages. Following the example of 

other state courts, the Magistrate General of Parana regulated in March 2013 the procedure to 

be followed by local register offices, making it possible for same-sex couples to have access 

to civil marriage and several other rights that accompany marriage. National level regulation 

came into force two months later through norms issued by the National Council of Justice. 

Besides describing these institutional developments, the ethnography registers the experiences 

of some of the first same-sex couples to get married in Curitiba. 

Keywords: homo-affective marriage, civil rights, register offices, Curitiba (Parana, Brazil) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu em 5 de maio de 2011 a família 

homoafetiva, conferindo aos casais homossexuais o direito à união estável. Esta decisão foi 

proferida no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277-DF e da 

Ação de Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental nº 132-RJ. As ações foram 

julgadas conjuntamente pois convergiam no seu objeto e tiveram votação unânime quanto ao 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar1.  

A ADI nº 4.277-DF, proposta pela Procuradoria Geral da República, discutia se era 

possível reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo como núcleo familiar, em razão do 

que dispunha o artigo 1.723 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002): “Art. 1.723. É reconhecida 

como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

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

A Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental nº 132-RJ foi proposta pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a interpretação restritiva do Código 

Civil pelo judiciário estadual implicava uma redução dos direitos previstos pelo Estatuto dos 

Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro a pessoas com orientação homossexual, 

negando o reconhecimento de uniões homoafetivas para a concessão de direitos a licenças e 

verbas salariais, auxílios indenizatórios e pensões em caso de morte.  

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal afastou a expressão “homem e mulher” 

e permitiu a interpretação extensiva do artigo 1.723 do Código Civil aos casais de mesmo 

sexo. Na decisão, deixou expresso que o reconhecimento deve ser feito da mesma maneira 

que uma união estável heteroafetiva. Com o reconhecimento da união estável homoafetiva, os 

casais passaram a ter direitos como pensão em caso de morte do cônjuge, herança, direito a 

alimentos, licenças e afastamentos. Antes disso, os casais homossexuais tinham apenas o 

recurso de um contrato civil, que determinava direitos e obrigações apenas entre as partes.  

Ao longo de 2013 a imprensa veiculou diversas noticias acerca da possibilidade de 

casamento civil homoafetivo, que passou a existir de fato em alguns estados brasileiros, após 

casais pedirem a conversão da união estável em casamento em cartórios em processos que 

recorreram a instâncias superiores. Opiniões favoráveis e contrárias vieram a público exigir 

ou suspender a regulamentação desses procedimentos. Em sua maioria, partiam de grupos em 

                                                 
1  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277-DF, do Plenário. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília,  05 de 

Maio de 2011. Disponível em:  

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635> .  Acesso em: 25/06/2014. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635
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defesa dos direitos humanos e dos direitos homossexuais, de um lado; e, de outro, daqueles 

que priorizavam a “tradição da família” e da manutenção de “valores morais”, liderados por 

grupos religiosos. O contexto das mídias sociais e das mais diversas fontes de propagação em 

mídia imprensa e online fizeram com que a repercussão gerada tomasse conta do debate 

acerca do que os direitos homoafetivos poderiam ou não poderiam obter. 

Diversos casais homoafetivos após a Decisão do STF começaram a requerer a 

conversão de suas uniões estáveis em casamento, mas enfrentando obstáculos para a 

concretização da demanda. Em outubro de 2011, no julgamento de ação oriunda do Rio 

Grande do Sul (Resp nº 1.183.378-RS) 2, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito 

de um casal homossexual a requerer a habilitação direta para casamento, isto é, a verificação 

das condições legais para que ocorra o casamento propriamente dito3. Com esse passo, a 

possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo foi se tornando uma realidade.  

A exemplo do que já havia ocorrido em outros estados brasileiros, os casamentos 

homoafetivos se tornaram possíveis no Paraná a partir de março de 2013, com base nos 

procedimentos estabelecidos por uma instrução normativa do Corregedor do Tribunal de 

Justiça, desembargador Eugênio Achille Grandinetti (Instrução Normativa nº 2/2013, de 

26/03/2013). Desde então, nenhum cartório poderia negar a certidão de casamento civil para 

casais do mesmo sexo, que passaram a poder realizar o matrimônio sem necessidade de 

autorização judicial.  

No entanto, permaneciam entendimentos muito diversos entre os tribunais estaduais 

em relação aos procedimentos de habilitação e conversão de união estável em casamento, em 

muitos casos mantendo a desigualdade de tratamento para relações hetero e homoafetivas. 

Nessas circunstâncias, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 175, de 

14/05/2013 (após transcorridos dois anos da decisão do Supremo Tribunal Federal), de modo 

a viabilizar a conversão de união estável para casamento civil e a habilitação direta para 

casamento em todo o país. A Resolução do CNJ determina: “Art. 1º - É vedada às autoridades 

                                                 
2  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.183.378/RS, 4a Turma. Relator: Min. Luis Felipe 

Salomão. Brasília, 25 de Outubro de 2011. Disponível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1099021&sReg=201000366638&sData=2

0120201&formato=PDF>. Acesso em: 25/06/2014. 
3  BRASIL. Lei n.10.406/2002, de 10 Janeiro de 2002. Art. 1.521 : "Não podem casar: I - os ascendentes com os 

descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi 

cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais 

colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o 

cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte."  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> .  Acesso em: 26/05/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm


   11

  

competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união 

estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo4.” 

O presente trabalho é uma etnografia do processo de elaboração e efetivação desses 

novos procedimentos, com o objetivo de registrar e compreender esses desdobramentos na 

perspectiva dos diferentes sujeitos envolvidos. Em síntese, trata-se de compreender as 

iniciativas recentes no direito brasileiro referentes ao casamento homoafetivo e a incidência 

das normas jurídicas em experiência de pessoas que optaram pela formalização de suas 

uniões. Além da relevância social e política do tema, busca-se contribuir para a reflexão 

antropológica sobre processos de constituição e implementação de novos direitos. 

O objetivo da pesquisa foi compreender o processo de efetivação do casamento 

homoafetivo não apenas no plano jurídico-formal, mas sobretudo na experiência concreta de 

pessoas e instituições. Esse objetivo geral se desdobrou em eixos e objetivos específicos: 

pesquisa documental sobre o percurso por meio do qual o casamento homoafetivo veio a 

existir juridicamente no Brasil e os parâmetros para sua efetivação em cartórios do Paraná; o 

acompanhamento dos procedimentos formais e realização de entrevistas junto a cartórios de 

registro civil; contato e entrevistas com entidades civis cuja esfera de atuação envolvesse 

demandas políticas e a implementação de direitos associados a relações homoafetivas; registro 

das experiências de casais que se decidiram pela realização do casamento civil em cartórios 

de Curitiba, de modo a compreender suas trajetórias de vida, expectativas associadas à 

formalização do casamento, o percurso seguido em termos institucionais, dificuldades e 

obstáculos enfrentados, além de outros aspectos que se mostraram relevantes para os casais 

contatados; e, ainda, pesquisa bibliográfica sobre trabalhos desenvolvidos no campo da 

antropologia e áreas afins acerca de processos de implementação de novos direitos sociais a 

partir da Constituição Federal de 1988, em particular no que se refere a demandas políticas do 

movimento LGBT, a fim de situar teoricamente a análise aqui desenvolvida. 

A reflexão antropológica acerca dos novos direitos sociais e, em particular, sobre 

direitos homossexuais, toma como ponto de partida e referencial teórico o trabalho de Patrice 

Schuch (2009), que observa que: 

  

Embora seja verdade que há um campo rico e plural no que se refere ao estudo das 

novas dinâmicas, é também verdade que uma certa linguagem dos ‘direitos’ [...] 

tem dominado as reflexões, tornando a análise do assunto um tanto quanto 

normativa, no sentido de uma ênfase nas distâncias entre as práticas existentes e 

uma visão ideal de democracia e funcionamento do sistema judiciário (SCHUCH, 

2009: 16). 

                                                 
4 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.175/2013. DJE/CNJ nº 89/2013, de 15/05/2013, p. 2. 
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A intenção é a de explicitar que os direitos não passam a existir simplesmente 

porque estão na lei, mas é preciso fazê-los existir, e isto se efetua pelo trabalho cotidiano de 

instituições e pessoas situadas em contextos relacionais específicos. Este é, portanto, o 

propósito desta etnografia: buscar entender a maneira pela qual estes direitos passam a existir 

de maneira concreta no contexto institucional e na vida de casais que passaram por este 

processo. Segundo Patrice Schuch, este se apresenta como possibilidade e viabilidade teórica 

para a discussão na área de Antropologia: 

  

... é possível investigar os processos de reforma legal como objeto legítimo para 

análise antropológica: são momentos de construção e reconstrução da realidade 

social e espaços de lutas pela constituição de novos sentidos (SCHUCH, 2009: 19).   

 

Grossi (2003) faz um mapeamento sobre estudos de família e direitos homossexuais 

no Brasil de modo a fazer algumas reflexões sobre novos modelos familiares que tiveram 

mais visibilidade no início dos anos 2000. No seu trabalho a autora reconhece que há uma 

complexidade maior envolvendo os projetos de tramitação de leis referentes a este grupo 

especifico, isto é, envolvendo questões políticas aos direitos sexuais. As análises extraídas 

deste trabalho vêm ao encontro da pesquisa aqui realizada, isto é, no sentido de capturar 

temáticas congruentes. 

O trabalho de Fonseca (2008) também vem ao encontro deste recorte. A 

pesquisadora discorre acerca das diversas ideologias do parentesco entre casais do mesmo 

sexo e as novas possibilidades legislativas nas relações de parentesco: 

 

Se a lei representa, em certos contextos, um instrumento importante para cimentar 

as relações de parentesco, reconhece-se que a eficácia de qualquer contrato legal 

será limitada se não vier acompanhada das convicções pessoais dos envolvidos 

(FONSECA, 2008: 5). 

 

É importante ressaltar que este não é um trabalho voltado especificamente a questões 

sobre gênero e relações de parentesco.  A falta de estudos voltados para o tema e os recentes 

avanços reconhecidos nos direitos civis associados a grupos homossexuais, faz com que os 

trabalhos de Grossi (2003) e Fonseca (2008) sejam utilizados a partir de recortes específicos 

para o objetivo do presente trabalho. 

  

*** 
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A escolha do tema aconteceu em meados de março de 2013, após ir a uma peça de 

teatro que tratava sobre a temática de preconceito ao universo “gay” em contraste a 

fundamentações religiosas. Ao final da peça, conversando com alguns amigos a respeito de 

um possível tema de pesquisa, conheci um voluntário do Grupo Dignidade que estava 

presente e pedi algumas informações a respeito do que o grupo fazia e com quem eu poderia 

falar.  

As noticias do casamento gay já despontavam na internet e eu acabei procurando 

informações no Facebook a respeito do tema e visualizei que esta poderia vir a ser a minha 

monografia. Após decidir em conjunto com minha orientadora comecei a pesquisar e ver o 

que poderia fazer a partir disso. Contudo, tudo era muito recente, as polêmicas relativas ao 

casamento civil, depoimentos de diversos grupos favoráveis ou não, pessoas se manifestando 

nas redes sociais e eu tentando encontrar um caminho que pudesse ser feito de maneira 

consistente para a pesquisa. Como orientanda e antropóloga de primeira viagem, fui atrás de 

diversas fontes que pudessem me ajudar a entender o que estava acontecendo. 

A pesquisa, realizada de abril de 2013 a junho de 2014, envolveu a visita a cartórios, 

órgãos públicos e associações civis, além de entrevistas com casais que optaram pela 

conversão da união estável em casamento, ou que efetivaram o casamento. As entrevistas 

foram importantes para a compreensão do tema, porém isto exigiu muita paciência, procura e 

uma postura que foi sendo descoberta ao longo do campo etnográfico, isto é, ao longo de mais 

de um ano para que pudesse acontecer de fato.  

As relações com os cartórios e seus representantes foram estabelecidas num primeiro 

momento de maneira informal, eu me apresentava e solicitava meios para que a minha 

pesquisa acontecesse e isto ocorreu através de diversos telefonemas, envio de cartas de 

apresentação e do pré-projeto, procura de pessoas que pudessem me apresentar ou até mesmo 

fazer uma intermediação, enfim, foi um processo longo e complicado. Depois de procurar 

notícias e informações sobre o tema no momento inicial da pesquisa foi possível registrar o 

primeiro casamento entre dois homens oficializado em Curitiba, em abril de 2013, no cartório 

do bairro Portão.  

Além do registro da grande repercussão na imprensa e redes sociais durante e após a 

cerimônia, foi possível realizar posteriormente uma longa entrevista com o casal. Desde 

então, busquei etnografar as rotinas estabelecidas em diferentes cartórios da cidade para a 

formalização dos casamentos: Quem são as pessoas designadas para isso? Quais são os 

procedimentos e como são produzidos os documentos? E ainda, qual a relação que se 

estabelece com os casais que buscam o cartório para efetuar casamentos homoafetivos? 
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Durante a elaboração da pesquisa foram realizados contatos com cerca de dez 

cartórios em Curitiba. Em alguns deles foram realizadas entrevistas com escreventes, juízes 

de paz, tabeliões, pessoas do registro civil, além de esclarecimentos junto ao Presidente do 

Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado Paraná (IRPEN–PR) e vice-

presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN–BR), 

Ricardo Leão. Em outros momentos, houve conversas informais por telefone e visitas rápidas 

aos cartórios a respeito das explicações dos procedimentos cartoriais e processuais.   

Fundamental para alcançar os objetivos do trabalho foi o contato com casais que 

buscam a formalização de suas uniões, buscando compreender suas histórias de vida, suas 

expectativas antes e depois dos desdobramentos jurídicos que possibilitaram a realização de 

casamentos homoafetivos, a importância dessa escolha para eles e de que maneira ocorreu ou 

está ocorrendo todo este processo. Cinco entrevistas aconteceram em seus respectivos 

domicílios numa média de quatro horas de conversa sobre diversos assuntos relacionados ao 

tema, experiências pessoais, direitos, casamento homoafetivo, dentre outros. A última 

entrevista aconteceu através da troca de e-mails ao longo de um mês. 

Outra dimensão da pesquisa, voltada à atuação de associações civis, desenvolveu-se, 

sobretudo em contato com o Grupo Dignidade, organização não-governamental sem fins 

lucrativos fundada em 1992 em Curitiba com destaque nacional na promoção da cidadania 

LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). O diálogo foi estabelecido no início 

de abril de 2013 e o acompanhamento das atividades realizado ao longo do ano. 

Também foi estabelecido contato com o Núcleo de Promoção dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros – LGBT, do Ministério 

Público do Paraná, criado em janeiro de 2014 após solicitação da Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT  e apoio do Grupo Dignidade, 

para desenvolver a promoção dos mais diversos direitos relacionados à população LGBT 

assim como prevenir e enfrentar toda e qualquer forma de discriminação e práticas violentas 

contra este segmento. 

A pesquisa também acompanhou fóruns de discussão na internet, em especial 

páginas com conteúdos referentes ao casamento civil igualitário nas mídias sociais. O contato 

com entidades civis e fóruns de discussão, além de aprofundar o conhecimento das suas 

atividades e formas de atuação, também teve o propósito de contribuir para uma aproximação 

maior com o universo da pesquisa. A repercussão na imprensa acerca de decisões judiciais e 

seus desdobramentos, com notícias e reportagens, contribuiu da mesma maneira para 

compreender a trajetória que o tema tomou frente a diversos posicionamentos.  
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O capítulo 1 apresenta a decisão do Supremo Tribunal Federal que, em maio de 

2011, reconheceu a união estável homoafetiva, para que se possa compreender a trajetória 

percorrida no direito para que o casamento homoafetivo fosse regularizado em nível nacional, 

além dos projetos de lei em tramitação decorrentes destes desdobramentos.  

O capítulo 2 apresenta a descrição e análise de procedimentos cartoriais relativos a 

uniões homoafetivas, procurando compreender e exemplificar o que passou a existir de fato 

após a formalização de direitos e as regras que foram estabelecidos no processo de 

regulamentação anterior. Aqui não há diferenciação no texto entre falas gravadas ou não, 

apenas o cuidado em descrever apenas os cargos ocupados por meus interlocutores no seu 

ambiente de trabalho, de modo a preservar os nomes e as informações obtidas no processo de 

pesquisa. 

O capítulo 3 apresenta as noções de direito e de casamento para pessoas envolvidas 

nesse processo, isto é, a trajetória pessoal e reflexões de casais relativas ao casamento 

homoafetivo. Busco também apresentar como essas reflexões foram produzidas através da 

experiência etnográfica, isto é, como estas entrevistas foram conduzidas e o que foi possível 

perceber ao longo destas conversas. Também aqui houve o cuidado em abreviar o primeiro 

nome destas pessoas, a fim de preservar sua identidade. 

 Nas considerações finais pretendo analisar de que maneira os direitos associados ao 

casamento homoafetivo aconteceram e sua repercussão ao nível nacional e estadual e nas 

experiências de vida concreta, isto é, nas histórias de vida de casais que passaram por 

processos relativos a conversão de união estável para casamento e a união civil. 
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2.  A BUSCA PELO DIREITO AO CASAMENTO 

 

Na última década um número crescente de países passou a admitir juridicamente, de 

acordo com as suas condições e normas específicas, as uniões homoafetivas. O primeiro país 

a autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi a Holanda, em abril de 20015. Já a 

Argentina foi o primeiro país da América Latina a legalizar o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, desde 15 de julho de 2010, com direitos idênticos aos dos casais heterossexuais6. 

O presente capítulo tem por objetivo descrever o processo que, no âmbito das 

instituições judiciárias, conduziu à possibilidade de formalização do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo no Brasil. E, a partir disso, apontar o que mudou, em termos de direitos, na 

vida de casais homossexuais.  

 

*** 

 

Desde o início dos anos 2000, processos iniciados por casais homossexuais 

movimentaram o sistema judiciário em todo o país, buscando não apenas o reconhecimento da 

união estável homoafetiva como outra forma de entidade familiar, mas também o direito ao 

casamento civil. Além de ações de conversão de união estável em casamento, também foram 

ajuizadas ações de habilitação direta ao casamento, uma das quais chegou ao Superior 

Tribunal de Justiça em 2006 por meio do Recurso Especial nº 1.183.378 – RS.  

O processo tinha sido iniciado no Rio Grande do Sul por K. R. O. e L. P. (7), um 

casal de mulheres que se relacionava de forma duradoura por três anos. Com intuito de 

constituir família elas requereram a habilitação direta ao casamento junto aos cartórios de 

Registro Civil de Porto Alegre, tendo seus pedidos negados. Então deram entrada em uma 

ação para a habilitação para o casamento perante a Vara de Registros Públicos e de Ações 

Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, alegando que inexistia 

proibição legal para o casamento homoafetivo. A sentença do juiz não acatou o pedido, sob a 

justificativa de que o Código Civil permitia o casamento apenas para uniões heterossexuais.   

O casal recorreu então ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde o pedido 

                                                 
5  Conheça os 14 países em que o casamento gay foi aprovado. G1. Rio de Janeiro, 23/04/2013. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/04/conheca-os-14-paises-em-que-o-casamento-gay-foi-

aprovado.html> .  Acesso em: 25/06/2014. 
6  VAZ, Tatiana. 14 Países onde o casamento gay já está liberado. EXAME. São Paulo, 02/06/2013. Disponível 

em:  <http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/14-paises-onde-o-casamento-entre-pessoas-do-mesmo-e-

liberado> .  Acesso em: 25/06/2014. 
7  As iniciais descritas no processo judicial são para preservar a privacidade e intimidade destas pessoas. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/04/conheca-os-14-paises-em-que-o-casamento-gay-foi-aprovado.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/04/conheca-os-14-paises-em-que-o-casamento-gay-foi-aprovado.html
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/14-paises-onde-o-casamento-entre-pessoas-do-mesmo-e-liberado#15
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/14-paises-onde-o-casamento-entre-pessoas-do-mesmo-e-liberado#15
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continuou sendo negado pelo mesmo motivo.  Um novo recurso levou o processo ao Superior 

Tribunal de Justiça (RESP nº 1.183.378/2011–RS)8. O pedido foi finalmente acatado pelo 

judiciário, apesar do posicionamento contrário do Ministério Público Federal. 

Contudo, a sentença do STJ não tinha efeito vinculante, ou seja, não teve o poder de 

determinar que o mesmo entendimento fosse adotado nos julgamentos das instâncias 

inferiores, nas quais ainda tramitavam processos buscando a mesma garantia de direito ao 

casamento. Diante disso, cada juiz ainda poderia julgar de forma diferente os pedidos de 

habilitação e conversão para casamento. Pelo mesmo motivo, a decisão do STJ também não 

resolveu a questão dos procedimentos cartoriais. Cada cartório recebia de modo distinto as 

demandas de casais homossexuais. 

Somente com a decisão conjunta do Supremo Tribunal Federal, em 5 de maio de 

2011, sobre duas ações referentes à mesma questão - ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ - houve o 

reconhecimento da família homoafetiva e do direito dos casais homossexuais à união estável, 

“segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva” 9.  

 A repercussão da decisão do STF, que se estendia a todos os processos similares, fez 

com que diversos grupos e associações civis, defensores ou não das causas relativas as 

relações homossexuais, se manifestassem publicamente em apoio ou repúdio a esta 

determinação. 

Diversos são os fatores que podemos considerar acerca da decisão judicial e dos 

desdobramentos decorrentes da sua repercussão. Portanto, a leitura da decisão do STF é 

necessária para compreendermos de que maneira esta determinação foi recebida e efetivada. 

 

2.1 A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277-DF e da Arguição de Descumprimento de 

Direito Fundamental (ADPF) nº 132-RJ versou sobre a interpretação, segundo os princípios 

da Constituição Federal de 1988 (CF/88), do artigo nº 1.723 do Código Civil (Lei nº 

10.426/2002), que diz: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 

                                                 
8  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.183.378/RS, 4a Turma. Relator: Min. Luis 

Felipe Salomão. Brasília, 25 de Outubro de 2011. Disponível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1099021&sReg=201000366638&sData=2

0120201&formato=PDF>. Acesso em: 25/06/2014. 
9  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277-DF, do Plenário. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília,  05 de 

Maio de 2011. Disponível em:  

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635> .  Acesso em: 25/06/2014. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635
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entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

A ADI nº 4.277–DF foi proposta pelo Procurador Geral da República com a 

finalidade de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil. 

A questão foi decidida em sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, em 5 de maio de 

2011, presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na qual também foi julgada a Arguição de 

Descumprimento de Direito Fundamental (ADPF) nº 132–RJ, proposta pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. Esta buscava modificar a interpretação do judiciário estadual sobre 

o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro, a qual implicava em redução de 

direitos às pessoas de orientação homossexual. 

Ambas as ações foram decididas conjuntamente, pois os pedidos versavam sobre a 

mesma questão de direito, ou seja, tinham o mesmo objetivo, o que na linguagem jurídica 

significa dizer que tinham o mesmo “objeto”. Tiveram como relator o Ministro Ayres Britto e 

como interessados em acompanhar o processo o Presidente da República, o Congresso 

Nacional, a Conectas Direitos Humanos, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros – ABGLT, a Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, o 

Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, a Associação Eduardo Banks e ainda a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. 

As decisões dos tribunais de justiça, incluindo as decisões do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça são chamadas de “acórdãos”, pois nelas há uma 

decisão conjunta de diversos juízes que “acordam”/concordam sobre o que foi decidido, seja 

por votação unânime ou por maioria de votos10.  

Nesse caso, os ministros decidiram por votação unânime no acórdão pela 

procedência das ações, com efeito “erga omnes” e “efeito vinculante”, ou seja, os efeitos da 

decisão se aplicam a todos os cidadãos (erga omnes), e, resolvendo todas as ações da Justiça 

que tivessem o mesmo objeto (efeito vinculante11). Desta maneira, reconhecendo a união 

homoafetiva com os mesmos direitos e consequências da união estável entre homem e mulher, 

desde que atendidas as mesmas condições e regras. O objetivo das ações foi assim resumido 

pelo ministro relator: 

 

                                                 
10 O que é Acórdão. O Desvelar do Direito. 2012. Disponível em : 

<http://odesvelardodireito.blogspot.com.br/2012/01/o-que-e-acordao.html> . Acesso em:   25/06/2014.  
11 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Acadêmico de Direito. 2ª ed. São Paulo: Editora Jurídica 

Brasileira, 2001. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/899/Erga-omnes> .Acesso 

em 25/06/2014. 

http://odesvelardodireito.blogspot.com.br/2012/01/o-que-e-acordao.html
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/899/Erga-omnes
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9. Pelo que passo a relatá-la de forma conjunta, para julgamento igualmente 

conjugado. Fazendo-o, anoto que a presente ação de natureza abstrata ou 

concentrada foi proposta pela Procuradoria-Geral da República com o objetivo de 

que esta Casa de Justiça declare: 

a) que é obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da união entre pessoas do mesmo 

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

constituição da união estável entre homem e mulher; e 

b) que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis 

estendam-se aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.” Isto sob 

as alegações de que a obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do 

mesmo sexo como entidade familiar é extraída dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação de discriminações odiosas, 

da liberdade e da proteção à segurança jurídica. Mesmos fundamentos e pedidos, 

em última análise, da ADPF 132. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-

DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 623 e 624). 

 

 

O voto do relator Ministro Ayres Britto, em seguida, observa que as ações requeridas 

mereciam acolhimento e decisão por parte do STF, pois, segundo o relator, “é através da 

Constituição que se encontrava a solução jurídica para a questão das uniões 

homoafetivas” (grifo meu) que fossem duráveis e públicas, assim sendo com o contorno da 

definição de uma família. 

É através deste primeiro argumento que questões relativas aos direitos civis 

homossexuais até então inexistentes na perspectiva do direito começam a se delinear ao longo 

do relatório. Cabe analisar ao longo dos argumentos do relatório como as definições estão 

sendo empregas e construídas ao longo do processo, isto é, a maneira pela qual o relator 

está utilizando e produzindo interpretações a partir do tema em debate, como por 

exemplo, a própria palavra “homoafetividade”. Segundo o ministro, a palavra não constava 

nos dicionários de língua portuguesa, e então, ele buscou como referência os estudos de uma 

das mais reconhecidas especialistas em Direito Homoafetivo no Brasil, Maria Berenice Dias, 

advogada e desembargadora aposentada, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e também vice-presidenta do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM)12.  

 

21. O vocábulo foi cunhado pela vez primeira na obra “União Homossexual, o 

Preconceito e a Justiça”, da autoria da desembargadora aposentada e jurista Maria 

Berenice Dias, consoante a seguinte passagem: “Há palavras que carregam o 

estigma do preconceito. Assim, o afeto a pessoa do mesmo sexo chamava-se 

'homossexualismo'. Reconhecida a inconveniência do sufixo ismo', que está ligado 

a doença, passou-se a falar em 'homossexualidade', que sinaliza um determinado 

jeito de ser. Tal mudança, no entanto, não foi suficiente para pôr fim ao repúdio 

                                                 
12 Perfil. Maria Berenice Dias. Disponível em: <http://www.mariaberenice.com.br/pt/perfil.cont>. Acesso em: 

25/05/2014.  

 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home.dept
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social ao amor entre iguais” (Homoafetividade: um novo substantivo). (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 

629). 

 

 

Ainda com relação à terminologia em debate o relator faz uso da palavra 

“homoafetivade” como antônimo de “heteroafetividade” e o vocábulo “sexo” para introduzir 

o principio da vedação (proibição) ao preconceito quando versa sobre os Objetivos 

Fundamentais da Constituição Federal. O relator deixa expresso que, apesar da diferença 

constante na própria definição, a Constituição Federal garante às pessoas o princípio da 

igualdade e da vedação ao preconceito: 

 

25. [...] o sexo das pessoas, salvo expressa disposição constitucional em contrário, 

não se presta como fator de desigualação jurídica. É como dizer: o que se tem no 

dispositivo constitucional aqui reproduzido em nota de rodapé (inciso IV do art 3º) 

é a explícita vedação de tratamento discriminatório ou preconceituoso em razão do 

sexo dos seres humanos. Tratamento discriminatório ou desigualitário sem causa 

que, se intentado pelo comum das pessoas ou pelo próprio Estado, passa a colidir 

frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos” (este o 

explícito objetivo que se lê no inciso em foco). (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 631)13. 

 

 

O argumento a seguir é o de que ninguém é mais ou menos digno pelo fato de ter 

nascido homem ou mulher ou por quaisquer que sejam as condições que tenham nascido: 

“Cuida-se, isto sim, de algo já alocado nas tramas do acaso ou das coisas que só dependem 

da química da própria Natureza, ao menos no presente estágio da Ciência e da Tecnologia 

humanas”. O ministro ressalta que, no direito, as proibições devem estar expressas, pois sua 

ausência implica na afirmação silenciosa do direito que “tudo que não estiver juridicamente 

proibido, ou obrigada, está juridicamente permitido” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 635). 

Na exposição o relator afirma que o direito à igualdade e a proibição do preconceito 

são uma condição essencial à dignidade da pessoa humana e, portanto, fundamental para uma 

vida feliz. Isto é, para encontrar a “felicidade” o cidadão deve ter o direito de escolha, dentro 

da sua autonomia da vontade, seja ela orientada a uma escolha por uma família heterossexual 

ou homoafetiva: 

                                                 
13 O dispositivo da Constituição Federal citado no relatório é o seguinte: “Art. 3º- Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil... IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (BRASIL. Constituição (1988). Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> .  Acesso em 23/05/2014.) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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32. Pelo que proibir a discriminação em razão do sexo (como faz o inciso III do art. 

1º da nossa Constituição Republicana) é proteger o homem e a mulher como um 

todo psicossomático e espiritual que abarca a dimensão sexual de cada qual deles. 

Por conseguinte, cuida-se de proteção constitucional que faz da livre disposição da 

sexualidade do indivíduo um autonomizado instituto jurídico. Um tipo de liberdade 

que é, em si e por si, um autêntico bem de personalidade. Um dado elementar da 

criatura humana em sua intrínseca dignidade de universo à parte. Algo já transposto 

ou catapultado para a inviolável esfera da autonomia de vontade do indivíduo, na 

medida em que sentido e praticado como elemento da compostura anímica e 

psicofísica (volta-se a dizer) do ser humano em busca de sua plenitude existencial. 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres 

Britto, 2011, p. 636). 

 

Desta maneira, a livre preferência sexual da pessoa é um dos aspectos que, segundo 

o relatório, determinam uma vida digna, sendo a expressão desta liberdade de opção sexual a 

forma de busca da felicidade:  

  

34. Óbvio que, nessa altaneira posição de direito fundamental e bem de 

personalidade, a preferência sexual se põe como direta emanação do princípio da 

“dignidade da pessoa humana” (inciso III do art. 1º da CF), [...] se as pessoas de 

preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as 

de preferência homossexual seguem na mesma toada: só podem se realizar ou ser 

felizes homossexualmente. Ou “homoafetivamente”, como hoje em dia mais e 

mais se fala, talvez para retratar o relevante fato de que o século XXI já se 

marca pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade. (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 

638, grifo meu). 

 

A liberdade de orientação sexual sendo um atributo de uma vida digna e feliz, 

também o é com relação à escolha pela construção de uma família homoafetiva, de acordo 

com o ministro. Apesar de não haver proibição constitucional à formação da família de 

pessoas do mesmo sexo, também não houve uma autorização expressa neste sentido. Assim, o 

relator questiona como interpretar a Constituição neste ponto: 

 
39. Se é assim, e tratando-se de direitos clausulados como pétreos (inciso IV do §4º 

do artigo constitucional de nº 60), cabe perguntar se a Constituição Federal 

sonega aos parceiros homoafetivos, em estado de prolongada ou estabilizada 

união, o mesmo regime jurídico-protetivo que dela se desprende para 

favorecer os casais heteroafetivos em situação de voluntário enlace igualmente 

caracterizado pela estabilidade. Que, no fundo, é o móvel da propositura das duas 

ações constitucionais sub judice. 

 

40. Bem, para responder a essa decisiva pergunta, impossível deixar de 

começar pela análise do capítulo constitucional que tem como seu englobado 

conteúdo, justamente, as figuras jurídicas da família, do casamento civil, da 

união estável, do planejamento familiar e da adoção. (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 643, 

grifos meus). 
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Desta maneira ele recorre ao que a Constituição Federal diz acerca da especial 

proteção a família, não estipulando se a família é formada por uma união heterossexual ou 

homossexual e assim definindo a concepção de família presente não apenas na decisão do 

STF, mas na própria Constituição: 

 

... salta à evidência que a parte mais importante é a própria cabeça do art. 226, 

alusiva à instituição da família, pois somente ela − insista-se na observação - é que 

foi contemplada com a referida cláusula da especial proteção estatal. Mas família 

em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando 

se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heterossexuais 

ou por pessoas assumidamente homoafetivas. Logo, família como fato cultural e 

espiritual ao mesmo tempo (não necessariamente como fato biológico) 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres 

Britto, 2011, p. 644, grifo meu). 

 
 

O artigo acima citado inclui a união estável como um dos tipos de família, e nele 

também se vê que a livre escolha se estende ao planejamento desta família: 

 

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.  (Regulamento) 

... § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas 

(grifos meus)14. 

 

E é aí que o ministro encontra a falta de proibição acerca da formação de união 

estável por pessoas do mesmo sexo. Segundo o relator, a fundamentação aparece ainda em 

outras normas que constituem a Constituição Federal: 

 

O mesmo acontecendo com outros dispositivos constitucionais, de que servem de 

amostra os incisos XXVI, LXII e LXIII do art. 5º; art.191; inciso IV e §12 do art. 

201; art. 203; art. 205 e inciso IV do art. 221, nos quais permanece a invariável 

diretriz do não atrelamento da formação da família a casais heteroafetivos 

nem a qualquer formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa; 

vale dizer, em todos esses preceitos a Constituição limita o seu discurso ao 

reconhecimento da família como instituição privada que, voluntariamente 

constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma 

necessária relação tricotômica. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-

DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 645, grifo meu). 

                                                 
14 BRASIL. Constituição (1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> .  Acesso em 23/05/2014. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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A conclusão do ministro é que o texto constitucional não dá à união heterossexual 

nenhuma exclusividade quanto à formação familiar, nem tampouco a condiciona a nenhum 

procedimento cartorial, não sendo possível existir uma interpretação neste sentido, pois fazê-

lo seria apresentar um discurso preconceituoso: 

 

46. E assim é que, mais uma vez, a Constituição Federal não faz a menor 

diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rés dos 

fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos 

heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por 

isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para 

compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo “família” 

nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu-o com o 

sentido coloquial praticamente aberto que sempre portou como realidade do mundo 

do ser. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro 

Ayres Britto, 2011, p. 648). 

 

47. Assim interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, 

penso que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do 

seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria 

forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso 

indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. Quando o certo − data vênia 

de opinião divergente - é extrair do sistema de comandos da Constituição os 

encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a 

proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos 

somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 

formação de uma autonomizada família. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 

4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 648, grifos meus) 

  

Anteriormente à conclusão, o Ministro Ayres Britto observa que, com relação à 

adoção de menores, o texto constitucional não faz distinção entre os casais heterossexuais e 

homossexuais, fazendo apenas referência que a lei irá definir em geral as condições de 

adoção: 

 

49. Por último, anoto que a Constituição Federal remete à lei a incumbência de 

dispor sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo 

estabelecimento de casos e condições da sua (dela, adoção) efetivação por parte de 

estrangeiros (§5º do art. 227); E também nessa parte do seu estoque normativo não 

abre distinção entre adotante “homo” ou “heteroafetivo” (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: Ministro Ayres Britto, 2011, p. 656). 

 

Ao concluir, através das argumentações citadas acima, o relator apresenta o seu voto, 

dando a sua interpretação do artigo 1.723 do Código Civil, retirando a possibilidade de 

qualquer entendimento que exclua dos casais homossexuais os mesmos direitos familiares 

concedidos aos casais heterossexuais. Por fim, esta interpretação, conforme apresentado ao 

longo do texto, fez com que os pedidos da ADI 4.277-DF e da ADPF 132-RJ fossem 

deferidos: 



   24

  

 

No mérito, julgo procedentes as duas ações em causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do 

Código Civil interpretação conforme à Constituição para dele excluir qualquer 

significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura 

entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida esta como 

sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que é de ser feito segundo as 

mesmas regras e com as mesmas conseqüências da união estável heteroafetiva. 

É como voto. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4.277-DF, Relator: 

Ministro Ayres Britto, 2011, p. 656, grifo meu). 

 

Outro ponto que vale destacar desta análise é que o Acórdão acima possui duzentas e 

setentas páginas, ou seja, isso apresenta que a relevância e a complexidade do tema são 

grandes, dados os diversos meandros e repercussões que o tema tomou.  

É importante observar como o Ministro interpretou o caso, isto é, de maneira que 

seus argumentos encontrassem respaldo na Constituição Federal de 1988, argumentando, em 

síntese, que “tudo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 

permitido”. 

 

2.2 A REPERCUSSÃO NACIONAL E A GARANTIA DE NOVOS DIREITOS 

 

Apesar do efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal, permaneceram 

entendimentos muito diversos entre os tribunais estaduais em relação aos procedimentos de 

habilitação e conversão de união estável em casamento, em muitos casos mantendo a 

desigualdade de tratamento para relações hetero e homoafetivas. Isto é, corregedorias de 

Justiça após inúmeros pedidos de conversão de união estável para casamento passaram a 

elaborar instruções normativas para que o casamento homoafetivo fosse autorizado15 de modo 

que somente dois anos depois, com o objetivo de eliminar a possibilidade de diferentes 

tratamentos aos cidadãos acerca da regulamentação dos procedimentos nos cartórios de cada 

estado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 175, de 14 de maio de 201316, 

que determina que os cartórios de todo o país sejam obrigados a celebrar o casamento civil ou 

converter a união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

Esta resolução foi aprovada por quatorze votos favoráveis a um, quando era no 

mandato do presidente do STF e do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa. Diz a Resolução nº 

175/13: 

                                                 
15 2013: o ano do casamento gay no Brasil. Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em : < http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2013-01/2013-o-

ano-do-casamento-gay-no-brasil > .Acesso em: 25/06/2014 
16 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.175/2013. DJE/CNJ nº 89/2013, de 15/05/2013, p. 2. 

http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2013-01/2013-o-ano-do-casamento-gay-no-brasil
http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2013-01/2013-o-ano-do-casamento-gay-no-brasil
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Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de 

casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de 

mesmo sexo. 

Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao 

respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação17.  

 

 O Partido Social Cristão tentou invalidar esta Resolução sob o argumento de que era 

inconstitucional e não tinha força de lei, através de mandado de segurança impetrado no STF. 

O Ministro Luis Fux do Supremo Tribunal Federal decidiu não receber o mandado de 

segurança, com o fundamento que as resoluções do STJ têm força de lei18.  

Por outro lado, diversas manifestações favoráveis apontaram na mídia. Dentre elas, 

Raquel Pereira de Castro Araújo, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da 

OAB/RS, manifestou apoio em nota veiculada no site “JusBrasil”, com o título “Aprovado o 

Casamento Gay no Brasil”, onde diz: “Outro gol de placa do Poder Judiciário, que, mais 

uma vez, escreve a história desse país com a caneta da democracia, exterminando de vez essa 

inaceitável desigualdade. Parabéns ao CNJ! Um brinde à felicidade!”19. 

Com objetivo oposto, opiniões acerca da suposta ilegalidade da Resolução também 

foram amplamente divulgadas pela imprensa e mídias online. Por exemplo, o senador Magno 

Malta (PR–ES) afirmou, em matéria e vídeo veiculados no site de notícias “Verdade Gospel”, 

que a medida desrespeitava o poder Legislativo, que não aprovou esse direito: “O CNJ 

cuspiu, rasgou e violou o Código Civil Brasileiro e ainda vilipendiou o Congresso Nacional”. 

No mesmo site, além de diversos comentários acerca da inconstitucionalidade da Resolução 

do CNJ, outros direitos associados à causa LGBT são questionados a partir de valores e ideais 

religiosos por parte dos internautas20.  

Os exemplos acima são diversos e aqui cabem como ilustração do que foi divulgado 

e noticiado nos mais diferentes contextos. Além da controvérsia pública, também é importante 

apontar que, quando a união homoafetiva passou a ter a mesma proteção jurídica que os casais 

                                                 
17 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.175/2013. DJE/CNJ nº 89/2013, de 15/05/2013, p. 2. 
18 Ministro extingue ação contra resolução sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Notícias STF. Brasília, 

28/05/2013. Disponivel em : <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=239796 >. 

Acesso em: 25/06/2014. 
19 ARAÚJO, Raquel Pereira de Castro. Aprovado o casamento gay no Brasil. Jusbrasil. Rio de Janeiro, 

2013.Disponivel em : <http://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/100519433/aprovado-o-casamento-gay-no-

brasil-raquel-castro> .  Acesso em : 25/06/2014.  
20 Vídeo: ‘CNJ cuspiu, pisou e rasgou a Constituição’, desabafa Malta. Verdade Gospel. 17/08/2013. Disponível 

em : <http://www.verdadegospel.com/cnj-cuspiu-pisou-e-rasgou-a-constituicao-desabafa-

malta/?area=2%3Farea%3D1 >. Acesso em: 25/06/2014. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=239796
http://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/100519433/aprovado-o-casamento-gay-no-brasil-raquel-castro
http://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/100519433/aprovado-o-casamento-gay-no-brasil-raquel-castro
http://www.verdadegospel.com/cnj-cuspiu-pisou-e-rasgou-a-constituicao-desabafa-malta/?area=2%3Farea%3D1
http://www.verdadegospel.com/cnj-cuspiu-pisou-e-rasgou-a-constituicao-desabafa-malta/?area=2%3Farea%3D1
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heterossexuais, outros direitos também se tornaram acessíveis.  

Entre estes novos direitos estão, por exemplo: a adoção conjunta, a partilha de bens e 

alimentos em caso de separação do casal, o direito à guarda e visitação dos filhos, o direito à 

pensão previdenciária, a licenças e à sucessão, o direito ao visto de permanência no país ao 

cônjuge estrangeiro, o direito à proteção contra violência (Lei Maria da Penha) e o direito à 

inclusão em contratos por dependência financeira, dentre outros, foram consubstanciados pelo 

tratamento análogo que se firmou para a união estável e o casamento homoafetivo, em relação 

aos direitos que tinham homem e mulher. 

Desde então, decisões judiciais em todas estas áreas vêm afirmando estes direitos, 

como mostram os exemplos a seguir. Os nomes das pessoas não são mostrados nesses 

julgamentos por proteção de segredo de justiça. 

Em Minas Gerais, um casal de mulheres apelou ao Tribunal de Justiça contra uma 

sentença do Juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Paracatu que as impediu de 

adotarem um menor como casal, a partir da destituição do poder familiar da mãe biológica. A 

sentença do juiz havia concedido a adoção unilateral a apenas uma das integrantes do casal. 

Em recurso ao Tribunal de Justiça, o casal alegou que a união estável entre elas era um núcleo 

familiar, por inexistir na Constituição Federal uma vedação a este tipo de família. A 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais se posicionou a favor do pedido do 

casal. O tribunal acolheu o recurso em fevereiro de 2012, mandando que se registrasse a 

criança como filha de ambas21.  

A união homoafetiva também passou a ter a mesma proteção de direitos que o casal 

heterossexual em relação à partilha de bens e ao direito aos alimentos em caso de dissolução 

da união. No Rio Grande do Sul, após a separação de um casal de homens em união estável, 

um deles requereu o reconhecimento da união estável e a sua dissolução, com pedido de 

partilha de bens e concessão de pensão alimentícia. O casal havia se unido por meio de 

escritura pública de união estável em regime de comunhão universal de bens em 2003, 

separando-se em 2011, após um dos homens ter recebido uma herança de família. A decisão 

do Tribunal de Justiça, de junho de 2013, concedeu a partilha de 50% de todos os bens, por 

reconhecer a união estável, o regime de comunhão universal de bens e a dissolução da união, 

negando apenas a pensão alimentícia ao requerente, por considerar que não foi provada a 

                                                 
21 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça.  Apelação Cível n.1.0470.08.047254-6/001, 8ª Câmara Cível., Relator: 

Des. Bitencourt Marcondes. Belo Horizonte, 13 de Fevereiro de 2012. Disponível em: 

<http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1168.pdf  >. Acesso em: 25/06/2014. 

http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1168.pdf
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relação de dependência financeira entre as partes22.  

Uma decisão do STJ sobre um processo que se originou no estado do Paraná mostra 

o reconhecimento do direito à sucessão nos bens no caso de morte de uma pessoa em união 

homoafetiva Uma mulher que sobreviveu ao falecimento de sua companheira buscava o 

reconhecimento da união estável e o direito à herança, contrariando os demais herdeiros. A 

ministra Nancy Andrighi foi relatora do processo e reconheceu a união estável do casal em 

decisão de maio de 2011, concedendo à sobrevivente o direito à herança pleiteada23. 

 

2.3 OS DIREITOS LGBT NO PODER LEGISLATIVO 

 

Esta análise preliminar não encerra a discussão: até que se chegasse à decisão de 

2011 do STF sobre as uniões homoafetivas e seus desdobramentos jurídicos, muitos embates 

políticos e diversas iniciativas legislativas buscavam a igualdade de direitos ao segmento 

LGBT. 

 Lopes e Natividade (2009), Luiz Mello e Miriam Grossi (2005), em seus 

respectivos trabalhos já apontaram a trajetória de propostas que buscaram, por exemplo, a 

criminalização da discriminação e da violência contra os homossexuais em diferentes 

momentos. A análise de políticas públicas no âmbito federal, a temática abordada em 

diferentes mídias e opiniões favoráveis e contrárias acerca da parceria civil e das “novas 

famílias” também foram temas de suas pesquisas. 

 De maneira geral, os trabalhos apresentam que a aprovação de projetos de lei e 

emendas à Constituição Federal em diferentes contextos repercutiram de forma controversa 

no espaço público, envolvendo não somente grupos religiosos que agem na esfera parlamentar 

e legislativa, mas também com a mobilização pública a fim de estancar sua tramitação (Lopes 

e Natividade, 2009). 

Marta Suplicy (PT-SP) já havia apresentado em 1995 um Projeto de Emenda à 

Constituição (PEC 139/1995), que foi arquivado em 1999. A proposta visava à inclusão da 

“liberdade de orientação sexual, dentre os objetivos de promover o bem de todos sem 

preconceito”. Além disso, o projeto de lei 1.151/1995 buscou a regulamentação da união civil 

                                                 
22 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Jutiça. Agravo de Instrumento n.70057864191, 7ª Câmara Cível. 

Relator: Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro. Porto Alegre, 09 de Dezembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1351__007c83ae191c970429efe3db70d4bcb9.pdf >  

Acesso em: 25/06/2014  
23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 930.460/PR, 3a Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. 

Brasília, 19 de Maio de 2011. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1085.pdf > 

. Acesso em: 25/06/2014. 

http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1351__007c83ae191c970429efe3db70d4bcb9.pdf
http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1085.pdf
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entre pessoas do mesmo sexo, foi para o plenário da Câmara dos Deputados no dia 11 de 

dezembro de 1996 e retirado de pauta no dia 31 de maio de 2011 em “comum acordo entre 

líderes”. O tema gerou uma grande discussão acerca de argumentos que condensavam união 

civil, casamento e família por parte da oposição, que eram em sua maioria religiosos, e outras 

pessoas contrárias a este projeto de lei em discursos baseados em “defesa da família e valores 

morais”24 . 

O trabalho de Luis Mello (2005), através de análise do Projeto de Lei Federal nº 

1.151/1995, apresenta os diversos debates sobre a regulação e o reconhecimento jurídico das 

uniões entre pessoas do mesmo sexo. Sobre este mesmo projeto de lei, observou: 

 

o projeto colocou na ordem do dia a dia as discussões sobre a legitimidade das 

relações amorosas homossexuais, contribuindo também para a ampliação dos 

debates sobre os direitos humanos e de cidadania de gays e lésbicas na sociedade 

brasileira (MELLO 2005: 13-14). 

 

 

O trabalho de Mello (2005) provém de sua tese de doutorado e aponta que as “novas 

famílias” opõem-se ao “heterocentrismo familiar” mas que se utilizaram de discursos 

familistas em decorrência do enfrentamento a posturas de intolerância religiosas para 

encontrar permanência. 

Natividade e Lopes (2009) apresentam de forma sucinta em seu artigo outros 

projetos que já haviam sido arquivados com referência ao tema de parceria civil para pessoas 

do mesmo sexo. O deputado federal Nilmário Miranda (PT-MG) apresentou em 1999 um 

projeto de lei (PL-1.904/1999), arquivado em 2004, que buscava incluir no Art. 1º da Lei nº 

7.716/89 (a Lei Caó, sobre crime racial) o crime por preconceito contra orientação sexual. 

Nair Xavier Lobo (PMDB-GO), com projeto semelhante a este último, teve seu projeto 

arquivado em 2003. Iara Bernardi (PT-SP) com o projeto de lei 5/2003, também procurou 

punir os crimes por orientação sexual (Natividade e Lopes 2009: 79). 

Os vários projetos de lei e a dificuldade na sua tramitação são demonstrações de 

como o tema permanece controverso, com iniciativas em direções opostas.Conforme 

observam Natividade e Lopes, diversos fatores influem na tramitação de um projeto, como 

por exemplo:  

 

 

 

 

                                                 
24 Projeto de Lei Federal n. 1.151. Grupo Gay da Bahia. Salvador, 2013. Disponivel em 

<http://www.ggb.org.br/projetolei_1151.html>. Acesso em:  25/06/2014. 
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... a atuação organizada dos movimentos sociais, contextos específicos, como 

períodos eleitorais, e a disposição dos ocupantes de cargos executivos a reconhecer 

a legitimidade dos direitos das minorias sexuais (NATIVIDADE e LOPES 

2009:95). 

 

2.4 PROJETOS EM TRAMITAÇÃO 

 

PROSPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº111/2011 

 

Atualmente está em tramitação no Congresso Nacional a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 111/2011, que busca alterar o artigo 3º da Constituição Federal para "incluir 

entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos relativos a identidade de gênero ou orientação sexual". Proposta pela 

senadora Marta Suplicy (PT-SP), a proposta recebeu parecer favorável do senador Randolfe 

Rodrigues, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em 3 de julho de 2012. Em 3 de 

Agosto do mesmo ano a PEC 111/2011 voltou a ser encaminhada para o relator, para reexame 

do relatório. Aguarda-se a votação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para 

que a proposta possa ser encaminhada para a mesa diretora do Senado, à qual incumbirá 

colocá-la em votação no plenário25.  

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) também foi autora da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 110/2011, que propõe alterar o artigo 7º da Constituição Federal, para vedar a 

discriminação de trabalhadores em função da orientação sexual ou identidade de gênero. A 

PEC 110/2011 encontra-se desde 10 de junho de 2014 na Secretaria-Geral da mesa diretora do 

Senado.  

As PEC 111/2011 e 110/2011 representam os projetos com maior importância sobre 

o tema, pois buscam alterar a própria Constituição Federal, mas não são os únicos a tratar do 

direito homoafetivo: Existem vários projetos de lei em curso no Congresso Nacional, desde 

2007, que buscam regular no sistema legal brasileiro vários aspectos relacionados à união 

homoafetiva. 

O primeiro projeto de lei referente ao tema, propondo a modificação do Código Civil 

para inclusão de normas sobre o contrato civil de união homoafetiva, foi apresentado em 2007 

(PL 580/2007) pelo então deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP). Em seguida, o projeto de 

lei nº 4.914, de 2009, proposto pelos deputados José Genoíno (PT-SP), Manuela D’ávila 

                                                 
25 BRASIL. Senado Federal. PEC 111/2011. Disponível em : 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103136>. Acesso em: 25/06/2014. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103136
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(PCdoB-RS), Maria Helena (PSB-RR) e outros, buscava acrescentar o art. 1.727-A ao Código 

Civil, para aplicar às relações de pessoas do mesmo sexo as normas da união estável, com 

exceção do artigo que fala da conversão em casamento. O projeto foi apensado ao PL 

580/2007 e arquivado no início de 2011 pela mesa diretora, por força do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados26. A pedido da deputada Manuela D´ávila, foi desarquivado em 16 

de fevereiro de 2011 e aguarda seguimento para as demais comissões daquela casa 

legislativa27.  

Em 2011, o deputado Zequinha Marinho (PSC-PA) apresentou o Projeto de Lei nº 

7.018, propondo vedar a adoção de crianças e adolescentes por casais de mesmo sexo. No 

mesmo ano a deputada federal Janete Rocha Pietá (PT-SP) apresentou o Projeto de Lei nº 

2.153, propondo, ao contrário, alterar o § 2º do art. 42 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), para permitir a adoção por casais homoafetivos. A proposta foi apensada 

ao PL nº 7.018/2010 e atualmente aguarda a apreciação da Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara dos Deputados, para posterior prosseguimento a outras comissões28.  

Ainda em 2011, a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) apresentou o Projeto de 

Lei nº 1.510, que acrescenta o inciso XVII ao art. 41 da Lei nº 7.210, de 11/07/1984(Lei de 

Execução Penal), para permitir visita íntima em igualdade de condições e normas para presos 

de ambos os sexos. O projeto foi apensado ao PL nº 4.684/2001 – que também visava a 

regulamentar a visita íntima - e atualmente se encontra na Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias daquela casa, aguardando o resultado da apreciação conclusiva para 

prosseguimento29. 

 

O PROJETO DE PLEBISCITO POPULAR 

                                                 
26

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno, Art.105: “Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as 

proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em 

tramitação […] Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou 

Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura 

subseqüente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava”. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/legislacao/regimento_interno/RIpdf/RegInterno.pdf> .Acesso em: 

25/06/2014. 
27 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 4.914/2009. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=427692>. Acesso em: 

25/06/2014. 
28 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL nº 7.018/2010.  Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=517660> . Acesso em: 

25/06/2014. 
29 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL nº 4.684/2001. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=505527>. Acesso em: 

25/06/2014. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/legislacao/regimento_interno/RIpdf/RegInterno.pdf
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Como resultado do embate de forças a ala do Congresso Nacional de opinião contrária 

à união homoafetiva teve expressão através do Projeto de Decreto Legislativo nº 232/2011, de 

autoria do deputado federal André Zacharow (PMDB-PR), ligado à Sociedade Evangélica 

Beneficente (SEB), o qual dispõe sobre a convocação de plebiscito para decidir sobre a união 

civil de pessoas do mesmo sexo, com a seguinte justificativa: 

 

Estamos diante de um tema de grande relevância social e de interesse geral para 

todos os brasileiros. Este assunto tem imperado nas reuniões de família, nas 

escolas, nas igrejas, nos meios midiáticos e políticos.  O interesse pelo tema 

extrapola os limites territoriais brasileiros e tem sido abordado internacionalmente. 

Por envolver mudança de costumes milenares, desperta aguerridos posicionamentos 

diametralmente opostos e até enfrentamentos físicos.  Ainda que se tente pacificar a 

questão mediante uma reforma constitucional ou infraconstitucional congressual, 

sem a consulta popular, será inútil e apenas acirrará ainda mais os ânimos 

divergentes. Por outro turno, poucos ou ninguém cumprirá os preceitos de eventuais 

leis que pretendam tratar desta questão, salvo se ungidas pela vontade soberana da 

nação em resposta ao plebiscito ora proposto.30 

   

 

Caso seja aprovado este projeto, ocorrerá uma consulta popular, na forma de 

plebiscito, para que a população com capacidade para votar possa decidir sobre o tema, nos 

seguintes termos: “Você é a favor ou contra a união civil de pessoas do mesmo sexo?”. 

A aprovação do Plebiscito na Comissão de Direitos Humanos e Minorias se deu 

enquanto o deputado e pastor pentecostal Marco Feliciano era presidente da comissão. Ele 

exerceu o cargo durante o ano de 2013, gerando controvérsias pelas diversas declarações 

polêmicas em relação aos direitos dos homossexuais e ao direito ao aborto.  

Podemos destacar por exemplo o “Movimento Fora Feliciano”, tema de diversos 

debates em mídias sociais e por conseguinte, alvo de protestos e manifestações em diversas 

cidades brasileiras no primeiro semestre de 201331. Por outro lado, posicionamentos 

favoráveis a permanência do então Presidente da Comissão de Direitos Humanos despontaram 

na mídia impressa e online, fazendo com que o líder do partido PSC (Partido Social Cristão), 

André Moura, viesse a público responder que o partido realizaria reunião para discutir se o 

substituíram no partido32. Marco Feliciano deixou a CDHM no final de 2013. 

                                                 
30 BRASIL. Câmara dos Deputados. PDC 232/2011. Disponível em 

:http://ttp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=880804&filename=PDC+232/

2011%20%3E%20Acesso%20em%2025/06/2014 . Acesso em: 25/06/2014. 
31 Campanha 'Feliciano não me representa' reforça protestos contra pastor. Portal Terra. 23/03/2013. Disponível 

em:<http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/campanha-feliciano-nao-me-representa-reforca-protestos-

contra-pastor,b3d12f001c3ad310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html > .Acesso em: 25/06/2014. 

32 Partido avalia permanência de Feliciano na Comissão de Direitos Humanos. O Dia. Rio de Janeiro, 

12/03/2013. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/portal/brasil/partido-avalia-perman%C3%AAncia-de-

feliciano-na-comiss%C3%A3o-de-direitos-humanos-1.559848> Acesso em: 25/06/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_dos_homossexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_ao_aborto
http://ttp/www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=880804&filename=PDC+232/2011%20%3E%20Acesso%20em%2025/06/2014
http://ttp/www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=880804&filename=PDC+232/2011%20%3E%20Acesso%20em%2025/06/2014
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/campanha-feliciano-nao-me-representa-reforca-protestos-contra-pastor,b3d12f001c3ad310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/campanha-feliciano-nao-me-representa-reforca-protestos-contra-pastor,b3d12f001c3ad310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/partido-avalia-perman%C3%AAncia-de-feliciano-na-comiss%C3%A3o-de-direitos-humanos-1.559848
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/partido-avalia-perman%C3%AAncia-de-feliciano-na-comiss%C3%A3o-de-direitos-humanos-1.559848
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Embora tenha afirmado, anteriormente à eleição de Marco Feliciano para a 

presidência da comissão de direitos humanos, que ele não estaria “preparado” a assumir a 

comissão, a ex-ministra do meio ambiente Marina Silva, também evangélica, destacou em 

entrevista: “Feliciano está sendo mais hostilizado por ser evangélico que por suas declarações 

equivocadas”33.  

No dia vinte de novembro de 2013, a Folha de São Paulo publicou matéria intitulada 

“Comissão de Marco Feliciano aprova dois projetos contra gays e rejeita um a favor”, onde 

comenta que, após a avaliação do plebiscito, a CDHM também aprovou outro projeto 

legislativo cujo objetivo era o de suspender a Resolução nº 175 do Conselho Nacional de 

Justiça (que estabelece que nenhum cartório pode recusar-se a realização do casamento civil 

entre pessoas de mesmo sexo). Contudo, este projeto passara por aprovação da Comissão e do 

Plenário da Câmara, antes de ser encaminhado para avaliação do Senado. 

A votação do projeto que pretende criminalizar a violência contra pessoas 

homossexuais no Brasil foi adiada mais uma vez com o argumento que está sendo buscado 

consenso com a bancada religiosa34.  

Por fim, o Projeto de Decreto Legislativo 232/2011 se encontra desde dezembro de 

2013 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, tendo como relator o 

Deputado Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

 

*** 

 

A possibilidade jurídica de casamento e, consequentemente, o acesso facilitado a 

outros direitos, não põe fim às controvérsias sociais em torno das uniões homoafetivas.  

Além das muitas manifestações contrárias nos meios de comunicação, veiculadas 

principalmente por grupos e manifestantes de setores religiosos, o tema permanece 

controverso no poder legislativo. Iniciativas favoráveis anteriores à decisão do STF não 

tiveram condições de se consolidar como lei. 

Natividade e Lopes (2009) apresentam contribuições teóricas próximas ao tema aqui 

                                                 
33 As declarações de Marco Feliciano ditas como “equivocadas” seriam as polêmicas envolvendo a maldição de 

Noé sobre os africanos e a posição do parlamentar sobre o casamento gay. Disponível em: 

<http://jornalpequeno.com.br/2013/05/16/marina-silva-diz-que-marco-feliciano-e-criticado-por-ser-

evangelico/ > Acesso em: 25/06/2014. 
34 FALCÃO, Márcio. NUBLAT, Johanna. Comissão de Marco Feliciano aprova dois projetos contra gays e 

rejeita um a favor. Folha de São Paulo. São Paulo, 20/11/2013. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/11/1374047-comissao-de-marco-feliciano-aprova-dois-

projetos-contra-gays-e-rejeita-um-a-favor.shtml >. Acesso em: 25/06/2014. 

http://jornalpequeno.com.br/2013/05/16/marina-silva-diz-que-marco-feliciano-e-criticado-por-ser-evangelico/
http://jornalpequeno.com.br/2013/05/16/marina-silva-diz-que-marco-feliciano-e-criticado-por-ser-evangelico/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/11/1374047-comissao-de-marco-feliciano-aprova-dois-projetos-contra-gays-e-rejeita-um-a-favor.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/11/1374047-comissao-de-marco-feliciano-aprova-dois-projetos-contra-gays-e-rejeita-um-a-favor.shtml
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discutido. Os autores buscaram compreender as diferentes ações e reações de atores e 

instituições na esfera pública a partir da tramitação de projetos de lei relativos aos direitos de 

populações não-heterossexuais, examinados em três estudos de caso que exemplificam os 

embates encenados por defensores dos direitos humanos das minorias sexuais e militantes 

religiosos: as proposições legislativas na Câmara Federal (PL 5.003/2001) e na Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro (PL 269/1999 e PL 2.385/2001 e 215/2007).  

O foco do trabalho dos autores, que em síntese são as controvérsias no espaço 

público em torno da criminalização da homofobia e do reconhecimento dos direitos 

previdenciários para os funcionários públicos que mantêm ou mantiveram relacionamentos 

estáveis com pessoas do mesmo sexo, que fizeram com que estas prerrogativas não 

conseguissem aprovação. 

O trabalho de Lopes e Natividade apresenta que mecanismos já anteriormente 

acionados (em relação a projetos de lei que não conseguiram se efetivar em anos anteriores) 

voltam a acontecer no contexto específico por eles estudado: “Esses argumentos serão 

reinventados no âmbito da controvérsia sobre a criminalização da homofobia, incluindo 

novos discursos e categorias, mas preservando sua dimensão moral” (NATIVIDADE e 

LOPES 2009: 79). 

Os autores observam que as questões com relação a este caso são construídas a partir 

de temas como família, homossexualidade e casamento e que as opiniões contrárias aos 

direitos civis homossexuais são através de discursos em que 

 

Chama-se a atenção para os riscos provenientes de uma ‘homossexualização da 

sociedade’, cujas consequências se fariam sentir sobre as gerações mais jovens, 

vítimas em potencial de abusos, pedofilia e sedução pelos homossexuais 

(NATIVIDADE e LOPES 2009: 94). 

 

Iniciativas contrárias a esses direitos ganham impulso após a decisão do STF e, em 

boa medida, como resposta a ela, patrocinadas em especial, mas não somente, por 

parlamentares ligados a instituições religiosas. Isto é, em grande medida em virtude da 

impossibilidade de o direito ao casamento homoafetivo se efetivar no parlamento é que ele 

passa a existir por meio de decisões e ações do poder judiciário. A garantia de novos direitos 

via poder judiciário, porém, é um fenômeno que não se restringe ao casamento homoafetivo.  

Neste sentido, o trabalho de Werneck Vianna e Burgos (2007) sobre a chamada 

“judicialização da política” apresenta-se pertinente para discussão.  

A “judicialização da política” no Brasil é descrita através da análise de 3.648 Ações 
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Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) que foram propostas entre 1988 e 2005, 

compreendendo o governo de Itamar Franco, dois governos de Fernando Henrique Cardoso e 

os três primeiros anos de Luís Inácio Lula da Silva.  Ao longo de dezessete anos, o trabalho 

apresenta que as ações (ADI) passaram a fazer parte do universo cotidiano brasileiro, que 

surgem no interior da administração pública e que ocorrem mais fortemente no Governo de 

Lula: 

 

…se incorporou não apenas à pratica política das esquerdas e das associações de 

trabalhadores, como forma de representação funcional das minorias, mas também à 

prática institucional de governadores e procuradores (VIANNA e BURGOS 

2007:7) 

 

As ADI fazem parte do cenário da democracia moderna brasileira e são, segundo os 

autores, um recurso institucional estratégico de governo que institui, na prática, o Supremo 

Tribunal Federal como um Conselho de Estado: 

 

Elas fazem com que o país, sob a forma como se apresenta hoje, não seja mais 

governável sem elas. Aqui, além de ser instrumento da defesa de minorias, sua 

origem constitucional clássica, a ADI também é recurso institucional estratégico de 

governo, instituindo, na prática, o Supremo Tribunal Federal como um conselho de 

Estado do tipo prevalecente em países de configuração unitária (VIANNA e 

BURGOS 2007: 4-5). 

 

Com a consolidação desse processo, segundo os autores, a figura do juiz passa a 

ocupar espaços tradicionalmente exclusivos de instituições ligados ao poder político. O 

cidadão volta-se para ele de maneira a procurar que este proporcione alternativas de defesa e 

conquistas de direitos, “instalando o juiz, por provocação de agências da sociedade civil, no 

lugar estratégico das tomadas de decisão em matéria de políticas públicas” (VIANNA e 

BURGOS 2007: 41). 

Em suma a importância do estudo etnográfico da implementação desses novos 

direitos se faz necessária, partindo do pressuposto adotado por Patrice Schuch (2009), onde 

procurei compreender o modo como os novos direitos referentes a uniões homoafetivas, 

estabelecidos a partir da decisão do STF em 2011, passaram a existir concretamente, no 

cotidiano das instituições e na experiência das pessoas.  

Embora seu trabalho tenha como foco o estudo especifico dos modos de governo da 

infância e juventude no contexto pós-ECA, suas considerações teóricas iniciais são de 

fundamental importância para podermos refletir acerca do referencial aqui adotado.Segundo a 
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autora, os avanços da democracia pós os anos 1980 no contexto brasileiro são consideráveis 

no que diz respeito às transformações nas mais diversas áreas e no que compete a direitos e 

proteção legal de diversas categorias sociais. Os estudos na área de ciências sociais acerca das 

dinâmicas de justiça foram uma imposição da realidade, onde permanecia um tom um tanto 

normativo, sem que se considerasse o caráter dinâmico destas relações: 

 

O essencial permanece implícito: como os novos direitos são construídos no dia a 

dia das pessoas, tomam vida em mecanismos institucionais, se revestem de sentidos 

regulares que são permeados por sensibilidades diversas, como pertencimentos 

religiosos, étnicos, de classe, gênero, etc. (SCHUCH 2009: 17). 

 

Os princípios democráticos, assim como todos os mecanismos acionados na relação 

de instituições e nos mais diferentes grupos e agentes específicos que constituem práticas 

sociais, são acionados de maneira a ganhar uma lógica e inteligibilidade, reelaborados, 

refletidos e executados cotidianamente. Patrice Schuch aponta que estudos antropológicos que 

já trabalharam na área do direito, como os de Kant de Lima (1995) e Luís Roberto Cardoso de 

Oliveira (2002), já haviam buscado uma “particularidade brasileira” através das relações entre 

indivíduos e pessoas, porém: 

 

Pouca atenção tem sido direcionada, entretanto, aos próprios processos de reforma 

legal nos seus âmbitos mais institucionais, deixando uma lacuna no estudo das 

problemáticas sobre como, efetivamente, as novas ideias sobre os ‘direitos’ são 

institucionalizadas e se tornam práticas efetivas no trabalho cotidiano de órgãos e 

agentes judiciais (SCHUCH, 2009:18). 

 

Desta maneira o foco do seu trabalho é pesquisar de que maneira os princípios legais 

abstratos são incorporados por agentes particulares e institucionalizadas em dispositivos 

institucionais diversos e práticas sociais determinadas:  

 

A atenção ao modo como novos sentidos são construídos e ganham vida cotidiana é 

fundamental para a compreensão de processos dinâmicos de construção e 

reconstrução das práticas que nos tornam sujeitos políticos e da cultura, 

historicamente situados e contextualmente imersos em processos múltiplos de 

criação de vida, de nós mesmos, das nossas relações e do nosso mundo (SCHUCH 

2009: 19). 

 

O próximo capítulo tratará especificamente da descrição dos procedimentos 

cartoriais referentes aos processos de regulamentação dos direitos homoafetivos anteriores a 

decisão do STF e após a Instrução Normativa nº2/2013 que autorizou a conversão e 

habilitação para casamento civil no Paraná.  
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3. A PESQUISA NOS CARTORIOS DE CURITIBA (PR)  

 

Embora a reflexão sobre a “judicialização da política” (VIANNA e BURGOS: 

2007), ao final do capítulo 1, ajude a situar as condições em que os direitos associados a 

relações homoafetivas vieram a acontecer na história jurídica brasileira recente, ela não 

permite compreender como se dá a efetivação desses direitos em contextos específicos e na 

experiência de sujeitos concretos, isto é, nos Cartórios de Serviços Públicos.  A intenção do 

presente capítulo é compreender de que maneira se deu a efetivação das novas condições dos 

direitos civis relativos à união homoafetiva na cidade de Curitiba.  

Segundo Danilo Pinto (2007), os cartórios são classificados como Serviços 

Auxiliares de Justiça que funcionam no âmbito extrajudicial, isto é, sem interferência direta 

do Estado através do Poder Judiciário, sendo da competência do cartório a função de registrar 

e arquivar ações ou quaisquer ações e negócios realizados entre particulares, ou entre 

particulares e o Estado:  

 

Registrar implica, primeiramente, dar autenticidade aos documentos, tornando o 

seu conteúdo e sua data irrefutáveis. Este ato também dota o documento de eficácia 

legal. Isto quer dizer, juridicamente, ele passa a garantir, às partes envolvidas bem 

como a terceiros, o cumprimento dos direitos e obrigações que descreve. A terceira 

característica de um documento registrado é a publicidade, no sentido de impedir a 

ocultação dos negócios, fornecendo a terceiros, a quem seus efeitos, porventura, 

possam vir a atingir, um meio seguro de pesquisa e ciência do registro (PINTO 

2009: 12). 

 

Conforme o Art. 1º da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 8.935/ 1994), compete a 

estes órgãos de serviços notariais e de registro organizar e administrar os registros e notas, de 

forma que sua autenticidade seja garantida, para que sejam eficazes e que possam assim ser 

confiados pelo público35. Primeiramente é importante compreender as diferenças nos tipos de 

Cartórios e no seu funcionamento, basicamente eles se constituem da seguinte forma: 

1) Serviço de Notas: lavram procurações, escrituras, reconhecimento de assinaturas e 

autenticação de documentos; 

2) Serviço de Protestos de Títulos: lavram os protestos dos títulos de documentos de 

dívidas e atos acessórios e relativos a eles;  

                                                 
35 BRASIL. Lei nº 8.935/1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm>. Acesso 

em: 25/06/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm
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3) Serviço de Registros de Imóveis: nos termos da lei, o registro e averbação dos 

títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre 

imóveis reconhecidos na lei para eficácia e validade reconhecida;  

4) Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas: 

Registram-se os contratos, os atos constitutivos, o Estatuto ou compromissos das Sociedades 

Civis, religiosas, morais, cientificas ou literárias, além das fundações e das associações de 

utilidades públicas, como também o registro facultativo de quaisquer documentos para sua 

conservação além da realização de quaisquers registros não atribuídos expressamente a outro 

ofício de;  

5) Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais: Registro dos nascimentos, 

casamentos e óbitos e demais atos relativos a esses registros; 

6) Serviços de Registros de Contratos Marítimos e Serviços de Registros de 

Distribuição: Este serviço é restrito a alguns poucos Estados brasileiros, onde tratam os 

primeiros atos exclusivamente relativos a transações de embarcações marítimas e os últimos 

quando documentação for previamente exigida, da distribuição equitativa de serviços que 

tramitam da lei 8.935, além de atos acessórios e complementares a sua função 36 37. 

Dentro do recorte estabelecido para pesquisa entrei em contato com dez cartórios 

curitibanos que realizavam o Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, onde o 

casamento civil é realizado: Cartório Cajuru, Cartório do Portão, Cartório do Boqueirão, 

Cartório Mercês, Cartório Santa Felicidade, Cartório Umbará, Cartório do Pinheirinho, 

Cartório de Santa Quitéria, 13º Tabelionato de Notas Leão – 1° Ofício de Registro Civil e 4° 

Ofício na Região Central, ao longo de abril de 2013 a junho de 2014. Os nomes dos meus 

interlocutores foram preservados e apenas são descritos os cargos ou as funções atribuídas a 

cada um dentro do estabelecimento. 

É importante destacar que a visita a este grande número de cartórios não foi apenas 

por uma questão de querer abranger o maior número possível de informações, mas porque 

durante a execução do trabalho de campo o diálogo estabelecido com estes estabelecimentos, 

as informações sobre o número de casamentos realizados em Curitiba e a intermediação com 

os casais que eu buscava eram muito difíceis de conseguir.  

                                                 
36 Cartórios. Guia de Direitos.  Disponível em: 

<http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=482&Itemid=90 >. Acesso 

em:25/06/2014.   
37 TRISOTTO, Fernanda. Conheça os serviços oferecidos em cada tipo de cartório. Gazeta do Povo. Londrina, 

08/09/2013. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1406095&tit=Conheca-os-servicos-

oferecidos-em-cada-tipo-de-cartorio>. Acesso em: 25/06/2014. 

http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=482&Itemid=90
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Recorri então a outros procedimentos para conseguir realizar a pesquisa. 

Concomitantemente às visitas aos Cartórios, procurei o Grupo Dignidade. O grupo, fundado 

por Toni Reis e seu companheiro David Harrad, conta com a participação de voluntários e de 

várias entidades civis que atuam na defesa dos direitos LGBT (gays, lésbicas, travestis e 

transexuais), além de elaborar eventos, conferências, reuniões públicas e assistência para a 

sociedade civil de maneira geral. Está localizado em frente à Praça Carlos Gomes, 

apartamento no centro de Curitiba. O espaço é dividido entre a sala de reuniões públicas, 

outro para o escritório da ABGLT, a sala transgrupo Marcela Prado e a sala/escritório para a 

recepção do público onde o acervo bibliográfico “Prof. Dr. Luiz Mott” ligado à temática 

LGBT, com diversos livros, monografias, dissertações e revistas podem ser consultados pelo 

público.  

Procurei o grupo através da página que eles mantêm no Facebook e em abril de 2013 

fui atendida por alguns voluntários e, expliquei que gostaria de conhecer as atividades do 

grupo e estabelecer contato com casais que se casaram ou já haviam entrado com algum 

processo na justiça para conversão de união estável para casamento civil. Conforme a minha 

participação foi aumentando, fui convidada por Toni Reis a integrar o grupo, para que assim 

pudesse conhecer mais este universo. Porém, ao longo do campo observei que isso me 

distanciou do meu objetivo de pesquisa: eu não encontrava casais que já haviam iniciado 

algum processo ou que pretendiam se casar. Logo, recorri a outras alternativas para conseguir 

conhecer os casais (no capítulo 3 será descrito melhor como isso aconteceu). 

 

*** 

 

No início de abril de 2013 entrei em contato via telefone com o Cartório Cajuru, 

localizado próximo à Rodoviária de Curitiba, pois uma tia minha trabalhava lá e achei que 

pudesse facilitar a minha inserção no campo. Ela fez uma primeira comunicação com o 

responsável pelo cartório e após alguns dias, conversei rapidamente no telefone com a 

substituta do Tabelião38, pois este estava ausente por motivos de saúde. Forneci algumas 

explicações preliminares da pesquisa e combinei com ela de ir pessoalmente ao Cartório para 

conversarmos melhor.  

                                                 
38 Segundo informações o tabelião é o “dono do cartório”, “dotado de fé pública” e o responsável por todas as 

funções e atos do cartório. O artigo 3º da Lei nº 8935/94, que define a atividade notarial e registral, diz o 

seguinte: “Notário ou tabelião, e o oficial de registro, ou registrador, são profissionais de direito, dotados de fé 

pública, a quem é delegado o   exercício da atividade notarial e de registro”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm > Acesso em: 25/06/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm
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No dia e horário combinados compareci ao cartório e na portaria, quando perguntei 

para a funcionária onde poderia encontrar a Tabeliã, já que eu havia marcado uma conversa 

com ela, ela me pediu uma série de informações: meu nome completo, onde estudava, o 

assunto pelo qual havia marcado a reunião e, enquanto telefonava para a sala dela, aguardei 

em algumas cadeiras posicionadas longe da movimentação. 

  A tabeliã veio ao meu encontro e se apresentou de maneira formal me direcionando 

até sua sala para que conversássemos tranquilamente. Novamente me apresentei e, como 

qualquer pesquisadora de primeira viagem, solicitei sua autorização para permanecer um 

tempo dentro do cartório para compreender de que maneira o cartório funcionava, como era 

feita a produção dos documentos, as divisões dos setores de serviços públicos e, ainda, para 

encontrar pessoas que buscavam os cartórios para realizar o casamento homossexual que tinha 

acabado de ser autorizado no Paraná.  

Num primeiro momento ela me questionou se eu iria falar “bem” ou “mal” do 

cartório na pesquisa; depois, como seria o meu “tratamento” com os casais que chegariam ali 

para dar entrada nos processos de casamentos. Apesar do meu esforço em salientar que a 

pesquisa não era necessariamente sobre este cartório ou sobre os procedimentos ali adotados e 

que, quanto aos casais, conversaria com eles fora do ambiente cartorial para registrar suas 

experiências, ela me respondeu, de maneira muito educada e formal, que só poderia me deixar 

permanecer ali com a autorização do dono do cartório (que estava ausente) e então se 

comprometeu a me dar uma resposta nos próximos dias.  

No final da conversa ela permitiu que eu ficasse algum tempo observando o cartório 

e permanecesse atrás do balcão, ao lado das pessoas que realizavam o Registro Civil. Após me 

apresentar a uma mulher jovem que trabalhava neste setor e pedir que me relatasse um pouco 

do seu serviço e sobre “casamentos gays”, busquei uma cadeira para me sentar e fui então 

observando o fluxo de pessoas no cartório e como estes funcionários não tinham muito tempo 

para conversar: todos estavam compenetrados com diversos documentos de um lado para o 

outro ou olhando fixamente para o computador.  

Nos momentos mais “tranquilos” do cartório, isto é, quando esta moça não estava 

atendendo ninguém, eu perguntei de maneira bastante tímida se havia tido procura nos 

cartórios de casais homossexuais. Cada resposta era extremamente pontual e direta, e quando 

conversamos sobre como era seu trabalho, notei uma certa desconfiança no ar. Depois de mais 

de uma hora que eu estava sentada ali é que esta funcionária foi se abrindo comigo e relatando 

sua experiência de trabalho: ela comentou que havia casais que procuravam o cartório 

anteriormente à “lei” que autorizava o casamento (isto é, a instrução normativa do Paraná que 
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regulamentou os casamentos em março de 2013), e que eles buscavam seus direitos e 

chegavam até a “brigar” quando a documentação não poderia ser resolvida nos termos legais. 

Isto é, algumas pessoas procuravam fazer contratos de sociedade ou testamento e quando lhes 

era advertido que estes documentos poderiam ser passíveis de contestação o “conflito” se 

instaurava.  

Depois deste dia não obtive mais retorno do cartório. Cheguei a ir mais uma vez lá e 

a representante substituta do Tabelião sempre me falava que estava esperando a resposta do 

dono do cartório, que tudo era muito “corrido”, que tinham muitas coisas a fazer e que me 

daria uma resposta em breve. Não obtive nenhuma. Percebi uma certa desconfiança e 

preocupação com o que eu de fato faria ali e por eu ter me colocado para permanecer no local 

para observar a rotina do cartório.  

 

3.1 O PRIMEIRO CASAMENTO  

 

Após alguns dias do contato estabelecido com o primeiro cartório, fiquei sabendo 

através de uma notícia do Jornal de Londrina online divulgada na Internet da realização do 

primeiro casamento homoafetivo em Curitiba. O Jornal noticiou na época: “Curitiba terá 

primeiro casamento gay entre homens”, no dia 20 de abril de 2013, isto é, quatro dias antes do 

casamento. Além da entrevista com o casal, a redação relatou de forma breve sua história e o 

processo movido na “justiça” e que o casamento seria realizado no cartório do Portão39 

Como o horário da cerimônia não havia sido informado pelo jornal e em outros sites 

de notícias também não havia esta informação, liguei no dia da cerimônia para o cartório às 8 

horas da manhã e solicitei à funcionária o horário do casamento. Início de campo, buscando 

informações acabei por cometer um “deslize”: me identifiquei como alguém da imprensa: eu 

não sabia se eles poderiam dar informações a qualquer pessoa que ligasse para o cartório, se a 

cerimônia era pública ou não e como havia encontrado a informação num jornal, achei que me 

apresentar desta maneira pudesse trazer algum tipo de segurança e não desconfiança. A 

funcionária, depois que me identifiquei, me respondeu que todas as cerimônias de casamento 

são públicas, seria às 10 horas da manhã, porém não era para fazer “bagunça” e pediu 

“discrição” para que não houvesse tumultos no cartório. 

Compareci um pouco antes do horário e já observei uma grande quantidade de 

pessoas na frente do cartório, algumas pessoas com câmera, gravadores, todo mundo muito 

                                                 
39 BATISTA, Rodrigo. Curitiba terá primeiro casamento gay entre homens. Folhaweb. 20/04/2013. Disponível 

em: <http://ww.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--2400-20130420 >. Acesso em: 25/06/2014.  
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bem vestido e esperando que o cartório sinalizasse para que pudéssemos entrar. Identifiquei os 

noivos na porta de entrada fornecendo uma entrevista para uma estudante de jornalismo de 

uma universidade particular, e ao final me dirigi a eles, me apresentei e conversei sobre a 

minha pesquisa e se num outro momento poderia entrevistá-los. Eles foram muito simpáticos 

e receptivos e permitiram minha presença ali junto aos convidados na cerimônia. 

Nesta conversa me apresentaram à promotora do Ministério Público que, em 2012, 

deu parecer favorável no processo de conversão da união estável para casamento civil que 

eles moviam na justiça40; e, em seguida, às primeiras mulheres no Estado do Paraná que 

conseguiram a conversão de união estável em casamento em 2012, através de um longo 

processo judicial, que estavam presentes na cerimônia. Conversei um pouco com elas e 

solicitei uma possível entrevista num segundo momento41.  

Após a sinalização de que poderíamos entrar no Cartório, fomos todos direcionados 

a uma sala grande localizada no segundo andar que é estritamente para cerimônias de 

casamento. A sala, retangular e com espaço para aproximadamente vinte e cinco pessoas 

estava lotada: os noivos localizavam-se atrás da mesa em que a Juíza de Paz se encontrava 

junto à Tabeliã do Cartório; alguns jornalistas e fotógrafos logo atrás delas; os familiares logo 

atrás do casal e, em seguida, os amigos, todos vestidos de maneira formal e bastante 

apreensivos com a cerimônia. Na ocasião todos estavam extasiados com o acontecimento e o 

casal ria e olhava para todos ali presentes demonstrando grande nervosismo.   

A Juíza de Paz iniciou a fala e todos na sala silenciaram. Ela começou a falar os 

procedimentos regulares do casamento, tais como a leitura dos nomes, ocupações dos noivos, 

onde moravam, a confirmação das testemunhas, regime de bens escolhidos, etc. A leitura do 

processo de entrada do casamento ocorreu de forma breve, os procedimentos “padrão” deram 

lugar a falas: “Estamos muito felizes que o Cartório do Portão está participando deste 

momento histórico na sociedade brasileira”, “A formalidade não importa, o que importa é a 

felicidade para vocês”. E ao ler o número do registro do casamento disse: “ nº...7, número de 

Deus... número da perfeição”. 

É evidente que os representantes do Cartório, os noivos, familiares e amigos 

estavam muito emocionados com a ocasião. Somente na entrevista com o casal fui descobrir 

um fato que passou despercebido por mim devido ao grande número de pessoas ali presentes: 

nos momentos finais do casamento todos os funcionários do cartório pararam para ouvir o 

“aceito” junto a uma salva de palmas. 

                                                 
40 A explicação desse processo, assim como a entrevista com o casal encontra-se no capítulo 3.    
41 Idem.  
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A Gazeta do Povo noticiou o fato em seu site online no mesmo dia da cerimônia, no 

final da tarde do dia 24 de abril de 2013, com informações a respeito e um quadro com 

diferenças da união estável para casamento civil. A matéria “Cartório realiza 1º casamento 

oficial entre homens em Curitiba”, além de apresentar a foto dos noivos, também descreveu 

de forma breve o processo judicial que eles moviam anteriormente ao casamento e a 

declaração da Juíza de Paz que realizou a união no cartório. Nesta mesma reportagem o 

primeiro casamento civil gay de duas mulheres no Paraná, em 2012, também foi descrito, 

assim como a situação de Toni Reis e David Harrad do Grupo Dignidade, que ainda 

aguardavam o resultado do processo de conversão da união estável para casamento42. 

É interessante apresentar um contraponto a esta primeira cerimônia, para isso faço 

um “pulo” no desenvolvimento do campo. Após um ano da realização deste casamento eu tive 

a oportunidade de participar do casamento de um casal de amigos deles - Gj e Ov, que se 

realizaria no Cartório do Pinheirinho, no dia 3 de Maio de 2014. Depois de entrevistá-los43, 

eles gentilmente me convidaram para participar, pois afirmaram durante a entrevista que “será 

importante para sua pesquisa”.  

Neste dia, compareci às 11 horas da manhã no Cartório e o casal, familiares, amigos 

estavam todos na frente da sala do registro civil tirando fotos. Rm e Aw (primeiro casal) 

estavam fotografando a cerimônia. Esta sala localizava-se separadamente dos demais registros 

e funções do cartório, ao fundo do estabelecimento. Quando um funcionário avisou que 

podíamos subir para a sala onde seria realizada a cerimônia, observei que os funcionários do 

cartório não manifestavam qualquer reação a dois homens estarem ali realizando o casamento. 

E ao nos dirigirmos à sala em que se realizam os casamentos, observei que, da mesma 

maneira que no primeiro casamento, o Juiz se encontrava atrás de uma mesa, os noivos logo 

em seguida e a disposição das pessoas na sala era ao fundo, o que pareceu foi que estavam um 

pouco tímidos de estarem ali.  

Aqui, após um ano e já com um maior contato com o universo de pesquisa pude 

notar e diferenciar alguns aspectos da primeira cerimônia para esta. Uma assistente do Juiz 

iniciou os procedimentos da leitura do processo de casamento: nome completo, profissão, 

onde moram, nome dos pais e a profissão deles, a data e o cartório em que se realizava a 

cerimônia, testemunhas e o regime de comunhão de bens, para então o juiz fazer a leitura, de 

                                                 
42 AMÉRICO, Pedro. Cartório realiza 1o casamento oficial entre homens em Curitiba. Gazeta do Povo. 

Londrina, 24/04/2014. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1366325>. Acesso em: 25/06/2014.  
43 A entrevista do casal se encontra no terceiro capítulo.  
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forma breve, da norma instrutiva que autorizava a realização do casamento homoafetivo44,, 

para então perguntar se era de comum acordo o casamento e declarar os dois “casados” a 

todos os presentes.   

A cerimônia durou sete minutos e novamente, em seu discurso, o Juiz falou de Deus 

e do amor que as pessoas têm por ele e que este é o verdadeiro: “E que as pessoas vejam 

acima de tudo o amor de Deus, que esse é que prevalece”. Ao final da cerimônia me dirigi ao 

Juiz de Paz e conversei por alguns instantes fora da sala. Este era o segundo casamento que 

ele realizava: “O primeiro casamento foi muito tenso ... tanto por parte da justiça como por 

parte dos noivos... por isso é necessário ter um cuidado, mudam-se os termos, agora fala-se 

casados...”. Com relação ao casamento que havia acabado de realizar observou: “... este aqui 

não, o povo estava mais aberto, mais tranquilo, os primeiros era novidade, agora já está 

entrando na normalidade”. E afirmou que fala de Deus de uma maneira geral, como em 

qualquer outro casamento heterossexual e que, “como homem da lei, preciso fazer cumprir a 

lei, não posso entrar nesse mérito”.  

A cerimônia foi bastante discreta, isto é, aqui podemos ver uma nítida diferença do 

primeiro casamento entre homens em Curitiba no ano anterior, após a autorização da 

Corregedoria de Justiça, para este: embora a leitura do processo de casamento seja padrão, 

podemos ver que aqui não era mais uma novidade, a cerimônia “entrou na normalidade”.  

 

3.2 DE CARTÓRIO EM CARTÓRIO  

 

Após várias tentativas infrutíferas de permanecer cotidianamente nos cartórios 

(Cajuru e Portão) no início de 2013, decidi mudar minha postura: ao invés de entrar em 

contato com os cartórios e pedir para permanecer lá para observar a rotina dos procedimentos 

de casamento, passei a solicitar informações a partir de “entrevistas” com alguém do Registro 

Civil para compreender de que maneira eles lidavam com esses documentos, além do número 

de casamentos realizados no cartório. Eu buscava primeiramente saber quem poderia 

responder pelo cartório e me fornecer autorização para informações da pesquisa; no caso, o 

Tabelião e outras vezes pessoas do Registro Civil que realizavam essa intermediação para 

mim.  

                                                 
44 O Juiz de Paz em conversa posterior relatou que na realização dos casamentos homoafetivos ele lê um resumo 

da Instrução Normativa nº2/2013 que autorizou os casamentos homoafetivos, pois era essa a “instrução que 

designava que eles poderiam se casar” e que este procedimento era uma “orientação pessoal” sua. Ele também 

descreveu que compete a cada Juiz de Paz (profissional do direito designado pela corregedoria do estado de 

cada cartório) ser o “presidente do ato do processo de casamento”, desta forma além dos procedimentos padrão 

para casamento está sobre sua responsabilidade a maneira como conduz cada cerimônia.  
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Dito de outra maneira: como eu observei que eles gostavam de marcar “reuniões” e 

“entrevistas” com pessoas externas passei a proceder desta maneira, então de início já 

encaminhava minha carta de apresentação para os responsáveis pelo cartório e explicava 

pontualmente o que precisava. Contudo, isto não foi suficiente. Cada cartório era diferente do 

outro e foi ao longo da minha experiência de campo que fui estabelecendo como iria proceder 

em cada um.  

Todas estas experiências e expectativas (frustradas) de um início de pesquisa de 

campo foram mudando com o tempo, e assim meu trabalho desenvolveu-se da seguinte 

forma: 1) Conversar com alguém do Registro Civil que havia realizado algum casamento 

homoafetivo e saber quais eram os procedimentos adotados no Cartório; 2) O número de 

casamentos realizados ali e se houve muita procura; 3) Se possível, intermediação do Cartório 

com algum casal para saber se ele gostaria de participar da minha pesquisa. 

A carta de apresentação “UFPR” ajudava a estabelecer um primeiro contato, porém 

as informações que eu precisava de fato ainda assim eram difíceis de se conseguir. De 

maneira geral em todos os cartórios que estabeleci contato, todos solicitavam uma 

apresentação formal com objetivos claramente pontuais. Alguns me forneciam informações, 

outros não. Também, e não menos importante, a Instrução Normativa n° 2/2013, que 

autorizava a realização de conversões de união estável para casamentos homoafetivos no 

Paraná havia saído a pouco tempo atrás. A desconfiança e a preocupação com as quais eu 

lidava no início também eram sentidas pelo outro lado: os cartórios estavam se adequando e 

habituando a uma medida que era muito nova. 

O trabalho de Danilo Pinto (2009) buscou compreender o funcionamento de um 

cartório e a burocracia estatal na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. Embora sua 

inserção no campo tenha ocorrido por outros motivos (favoráveis), ele descreve exatamente a 

desconfiança que ele sentiu durante sua permanência para pesquisa no cartório, de maneira 

bastante parecida com a qual eu me deparei no meu início de campo: 

 

“O que motiva alguém a parar com suas atividades cotidianas, para, em 

determinados momentos, ficar informando a um desconhecido aspectos mais 

básicos de sua vida e prática social? Creio que, em alguma medida, isto ocorra 

devido à possibilidade de se estabelecer parceria, de trocar. Mas para que isto 

aconteça ambos devem vislumbrar o quê trocar. Para o pesquisador, é cristalino que 

o que ele recebe, entre outras coisas, é a informação, objeto de sua pesquisa. E para 

o nativo? O antropólogo retribui com o quê?” (PINTO 2007: 21). 
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Dito isto, a primeira entrevista que eu realizei nos cartórios foi em julho de 2013, 

três meses após a realização do primeiro casamento civil entre homens. Eu já vinha 

estabelecendo contato com o Cartório do Portão desde a data desta cerimônia e sempre me 

diziam que o funcionamento do cartório era “padrão” como qualquer outro. Neste dia, por 

volta das 10 horas da manhã encontrei a funcionária que a tabeliã havia orientado para que eu 

conversasse. Após pedir algumas explicações dos procedimentos para o casamento 

homoafetivo e o número de casamentos que haviam sido realizados ali ela me encaminhou 

para a pessoa responsável pelo setor de Registro Civil, a mesma Juíza de Paz que havia 

realizado o primeiro casamento que eu compareci.  

Esta funcionária aparentava estar com muita pressa e a todo momento procurava 

entender o que eu estava fazendo ali, qual era, afinal, o objetivo da minha pesquisa. Expliquei 

detalhadamente que estava realizando uma monografia para o curso de Ciências Sociais e que 

era importante esse contato com os cartórios, porque ali era de fato o local onde poderia 

conseguir informações concretas sobre casamentos. Então, perguntei se poderia gravar a 

conversa para que pudesse fazer apenas a transcrição, ao que me foi respondido que ela estava 

com um pouco de vergonha e que eu poderia anotar. Não insisti e continuei a entrevista.  

As respostas desta funcionária eram sempre muito pontuais: “Não, não houve outros 

casamentos”; “o processo de documentação é normal, como qualquer outro casamento 

heteronormativo”. Disse também que na semana anterior um casal havia dado entrado na 

documentação para casamento e que ao final desse processo me chamaria para ver como são 

feitos os procedimentos e afirmava a todo momento: “é como qualquer outro casamento”. E, 

por fim, relatou que a preparação do cartório frente a essa nova realidade (uniões estáveis) já 

estava sendo feita no ano anterior (2012) e que “uma equiparação na sociedade já devia ter 

sido feita”.  

Posteriormente, eu recebi uma ligação do escrevente 45 para ir pessoalmente ao 

cartório e analisar a cópia de um processo de casamento homoafetivo. Ao chegar, novamente 

esclareci o motivo pelo qual gostaria de ver o processo, que era o de saber, de maneira 

concreta, como era feito este tipo de documento. Ele explicou de forma breve que o cartório 

recebe os documentos para análise e enquanto correm os proclamas, em edital público, o casal 

precisa aguardar para ser chamado.  

                                                 
45 O escrevente além de ser um auxiliar de cartório como todos os outros funcionários, também é nomeado pelo 

tabelião responsável e possui uma “portaria”, isto é, um número de registro junto a Corregedoria do estado 

para poder assinar e autenticar os documentos/atos de determinado setor (tabelionato, registro civil, notas, etc). 

Disponível em: http://www.21tabeliao.com.br/uiEmpresa.aspx?tipo=servicos > Acesso em: 25/06/2014.  
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Em dois momentos eu pedi para ver o modelo do processo e o escrevente não me 

deixou: segurava os documentos de uma maneira muito firme e ao fazer a leitura do processo 

dispunha os documentos de maneira que eu não pudesse visualizar nada. E, quando por um 

momento se levantou da mesa para atender a um pedido de uma colega, deixou as folhas 

viradas para baixo. Procurei não insistir e quando perguntei se poderia participar deste 

casamento que seria realizado, ele me contou que os noivos haviam pedido para fosse uma 

cerimônia bastante restrita.  

 

*** 

 

Estas primeiras entrevistas com os funcionários deste cartório foram, sobretudo, 

num tom muito pontual e direto. Na primeira conversa com a Juíza de Paz, quando 

conversávamos sobre nossas ocupações profissionais e ela me disse que fazia faculdade de 

direito, afirmou: “é, vocês da sociologia estão mais preocupados com as pessoas, emoção, e 

aqui é diferente, nós somos bem pontuais”. Ela também afirmou que tudo no cartório corria 

“normalmente” como “determinação da justiça”. Com relação à procura de casamentos 

homoafetivos sempre houve ligações, pedido de informações, mas pedidos e processos de 

casamento de fato, não houve. Ela também afirmou o caráter técnico do cartório, que ele 

estava ali “para cumprir uma determinação e que as pessoas do mesmo sexo que se casam 

levam tudo mais pela emoção, já que é obvio, é o seu casamento”, e esta percepção é diferente 

da de quem trabalha no cartório.  

Estas observações e argumentações presentes nas primeiras entrevistas com 

funcionários do Cartório do Portão não mudaram muito nos outros cartórios. Ao longo de 

2013 até junho de 2014 as informações recebidas após a minha identificação eram de que os 

procedimentos para casamento, conversão de união estável para casamento e união estável 

eram “normais”: “é necessário o documentos pessoal como em qualquer outro casamento”, 

“não há diferenciação”, “é normal como qualquer outro casal”, “estamos habituados a lidar 

com vários tipos de pessoas”, etc. Com relação a intermediação aos casais pouquíssimos 

cartórios aceitaram fazer isso e após a espera (por demais longa) resolvi recorrer a outros 

meios (capítulo 3). 

Alguns pontos que valem destacar nesta primeira elucidação: por mais que nas 

entrevistas com as pessoas do Cartório eles destacassem que o casamento homoafetivo é um 

casamento “normal”, essa normalidade veio a ser cuidadosamente produzida. Além do mais, 
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havia também o receio em relação à minha postura de pesquisadora, o que eu poderia dizer de 

tudo isso, como trataria o tema em questão e o próprio cartório.  

Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal seja uma interpretação da 

Constituição que equiparava as uniões estáveis homoafetivas às uniões estaveis 

heterossexuais, e a Instrução Normativa tenha vindo da Corregedoria de Justiça do Paraná 

autorizando o casamento homoafetivo no Paraná, na linguagem cotidiana mesmo os 

profissionais ligados ao universo judiciário se referem a estas duas como “a lei”. 

O discurso de um caráter técnico e formal é evidente ao longo do trabalho de campo 

nos cartórios; é mais que evidente, é evidenciado pelos atores, eles fazem questão de se 

apresentar como executores de operações técnicas, formais, rigorosas, precisas. Dois 

contrastes aparecem: entre eles como técnicos e “vocês da sociologia”, preocupados com as 

emoções; e depois entre os técnicos e os casais, agindo pela “emoção”. A reflexão que surge 

desta primeira etapa de pesquisa é que o contato e as falas dos funcionários ligados aos 

cartórios, foi, ao menos no início, uma expressão dessa auto-descrição. A fala da Juíza de Paz 

quando se referia aos casais que procuram o cartório para se casar, e que levam tudo pela 

“emoção”, exacerba isso.  

Embora as cerimônias fossem públicas, o cuidado com as informações de 

casamentos homoafetivos também era evidente em todos os cartórios que eu entrava em 

contato e dizeres sobre “procedimento padrão” “habitual” “normal” foram observadas durante 

toda a experiência de campo.  

Mas afinal, em que momento esta “normalidade” começou a ser relatada?  Após 

estas primeiras reflexões é necessário compreender de que maneira tudo isto ocorreu. 

 

3.3 UNIÃO HOMOAFETIVA NO PARANÁ ANTES DA DECISÃO DO STF 

 

O CONTRATO DE SOCIEDADE CIVIL 

 

Anteriormente à Decisão do STF (2011) e à Instrução Normativa nº 2/2013 da 

Corregedoria de Justiça do Paraná, a única forma de regulamentação possível de direitos para 

um casal homossexual no Brasil era o contrato de sociedade civil46, ou também chamado de 

sociedade de fato, que poderia ser feito de maneira particular ou registrado em cartório, 

devendo constar as obrigações de cada parte. Ou seja, as duas pessoas ao se associarem 

                                                 
46 Disponível no anexo 1 desta monografia. O modelo chama-se “Contrato de união estável” e foi realizado em 

Março de 2008, cedido pelas interlocutoras Vr e Ms. 
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civilmente buscavam um “bem comum”, muito semelhante à formação de uma empresa. No 

caso, o direito patrimonial era resguardado, porém não há direitos familiares garantidos, não 

havia como dispor sobre herança para lidar com a situação de morte e os contratantes 

precisavam estabelecer um testamento através do qual 50% dos bens poderiam ir para o outro 

contratante, o restante seria dividido entre os herdeiros legais 47.   

Is, ex-colega de curso de Ciências Sociais, realizou este procedimento em janeiro de 

2011 no cartório Malucelli. Segundo o casal este cartório era um dos poucos que realizava o 

contrato, então foram orientados por dois advogados a adicionar outras informações de 

forma a torná-lo “mais completo”. O modelo48foi realizado com base no Código Civil de 2002 

com alguns termos de união estável e Is não sabia ao certo se o contrato iria equivaler ao de 

união estável - com validade reconhecida -, já que foi realizado antes da jurisprudência do 

STF. Ele também salientou que “previa-se” os mesmos direitos de união estável e foi 

colocado “em papel” para prevenir direitos em caso de falecimento ou em alguma situação de 

risco. O casal observou que sabiam da possibilidade de contestação, mas fizeram mesmo 

assim porque “pelo menos tínhamos algo registrado em cartório”, além disso, o contrato é 

chamado de “Escritura Pública de Declaração de União Homoafetiva”. 

Ricardo Leão, presidente do Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Estado Paraná (IRPEN–PR) e diretor de Registro Civil da Associação dos Notários e 

Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR) em entrevista realizada no dia 06 de junho de 

2014, também relatou que os casais procuravam subterfúgios para conseguirem seus direitos: 

“As pessoas faziam muito testamento, ou seja, uma manifestação de última vontade. Era a 

forma jurídica que já existia, estas pessoas utilizavam de meios legais para preservar sua 

vontade... isso em 2004, 2005, antes de qualquer expectativa”. 

 

A DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

  

Para os casais homossexuais, a declaração de união estável ficava a critério de 

interpretações pessoais de membros do poder judiciário, que tinham tratamento diverso de 

lugar para lugar, ficando a critério das corregedorias de cada estado decidir se seria possível 

ou não a escritura pública de união estável.  

                                                 
47 Modelo de Contrato para Sociedade Simples. Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas 

Jurídicas do Brasil. Disponível em:  <http://www.irtdpjbrasil.com.br/NEWSITE/modelsocie.htm>.  Acesso 

em: 25/06/2014. 
48 Disponível no anexo 2 desta monografia. 
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Ricardo Leão coloca que anteriormente à decisão do STF e à resolução do CNJ, os 

cartórios paranaenses já emitiam declarações de união estável: 

 

“Colhia-se a declaração das partes, não é um ato de habilitação de casamento como 

hoje é feito. Então, na união estável, as partes chegavam no cartório e falavam: ‘eu 

declaro que vivo em união estável com essa pessoa, o início dessa união se deu em 

tal data, gostaríamos de formar esse documento para cumprir os deveres de 

lealdade, os deveres previstos no código civil’” (Ricardo Leão, presidente do 

IRPEN-PR, entrevista em 06/06/2014). 

  

Mas ele acrescenta que, por falta de regulamentação, a inclusão do regime de bens 

não constava no documento. O cartório “não poderia induzir as pessoas a um erro avançando 

na interpretação do direito”, e que estas medidas, segundo o presidente do IRPEN, poderiam 

gerar uma expectativa e frustração pela não-produção dos efeitos desejados pelos cidadãos, 

pois os cartórios trabalham de “maneira normativa” para que não haja uma desorganização, 

pois “a própria essência de existência do cartório é de organizar a sociedade”.  

Durante a entrevista, perguntei diversas vezes se ele não estava se referindo ao 

contrato de sociedade civil e ele disse que não, que “contratos de união estável já eram 

produzidos pelos cartórios”. Estas questões – e, o exemplo de Is e seu esposo (acima) 

evidenciam uma alternativa encontrada para a falta de regulamentação da união estável para 

casais homossexuais, embora o regime de bens não ficasse declarado e sendo passível de 

contestação.  

 

3.4 O INICIO DA REGULAMENTAÇÃO NO PARANÁ  

 

A decisão do STF de 05 de maio de 2011 (cf. capítulo 1) autorizou a realização do 

contrato de união estável mas também produziu um desafio aos cartórios de todo o país: como 

proceder a partir de então? Na ausência de diretrizes claras, como responder às demandas dos 

casais interessados em formalizar seu casamento sem correr o risco de sanções do próprio 

poder judiciário.  

Em 2011 diversos casais passaram a ir aos cartórios realizar o contrato de união 

estável e, além disso, começaram a requerer também a conversão para habilitação de 

casamento. Aqui inicia-se a repercussão e a divergência entre os estados: alguns casais 

obtiveram êxito junto à Corregedoria de Justiça do seu estado e outros não.  

Diversos veículos de imprensa passaram a noticiar estes casos. Um artigo publicado 

no site Jornal de Direitos, da Bahia, cita exemplos: no município de São Caetano do Sul (SP), 
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uma juíza da Corregedoria de Justiça do Estado negou o pedido de conversão para casamento 

de um casal, pois, segundo seu entendimento, na decisão do STF não havia nenhum ponto que 

mencionasse a possibilidade de casamento para pessoas do mesmo sexo. Porém, em outras 

cidades, pedidos de conversão foram atendidos. Para a autora do artigo, Sylvia Maria 

Mendonça do Amaral, advogada especialista em direito homoafetivo e família e sucessões: 

 

“Certo é que enquanto não existirem leis permitindo as uniões estáveis ou 

casamento entre homossexuais, existirão questionamentos, interpretações 

divergentes ou imposição de limites, mantendo o tema envolto em intensa polêmica 

e a desigualdade no tratamento conferido aos cidadãos, alguns sob a proteção do 

Estado e outros às margens da lei” (AMARAL: 2013).49  

 

A situação não era muito diferente no Estado do Paraná: os entendimentos acerca 

dos pedidos de conversão de união estável em casamento permaneciam muito controversos e 

diversos. O Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná – IRPEN fez 

uma consulta, no dia 15/06/2011, junto à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná 

(Procedimento 2011.0251229-0/000)50 , para saber de que maneira deveriam proceder nestes 

casos. Entidades associativas de defesa dos direitos homoafetivos, o Ministério Público, a 

OAB-PR e Magistrados das Varas de Família manifestaram sua opinião. 

O representante do Ministério Público manifestou a inconstitucionalidade da união 

homoafetiva, para isso citou o Artigo 1.726 do Código Civil, que define a conversão de união 

estável (homem e mulher) para casamento. Ao concluir observou que o Código Civil 

Brasileiro faz referência somente a este caso, “não havendo falar em lacuna de que esteja o 

Juiz autorizado a colmatar (artigo 1.514 e 1.525)”. Por fim, a hipótese levantada não vinha de 

uma discussão parlamentar, que, segundo o Ministério Público, é o único apto para formular o 

“regramento jurídico especifico”.  

Já a OAB/PR e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) afirmaram 

que, se o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete máximo da Constituição Federal, 

estendeu às uniões homoafetivas a proteção das entidades familiares, não há motivos para 

olhar para este caso com base na “dualidade biológica de sexos” e negar o casamento civil. 

Por fim, o desembargador Lauro Augusto Fabrício de Melo, então Corregedor Geral 

de Justiça do Estado do Paraná, visando o objetivo de que os cartórios de registro civil dessem 

                                                 
49 AMARAL, Sylvia Maria Mendonça. Casamento homoafetivo, mesmo sem lei, já é realidade. Jornal Direitos. 

Disponível em: < http://www.jornaldireitos.com/ver_artigos.php?artigo=702 >. Acesso em: 25/06/2014. 
50 PARANÁ. Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. Autos n. 2011.0251229-0/000. Disponível em: 

<http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/normatizacao/105__d6707a2a9207deef0fa3387e72008e8f.pdf

>.  Acesso em: 25/06/2014. 

http://www.jornaldireitos.com/ver_artigos.php?artigo=702
http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/normatizacao/105__d6707a2a9207deef0fa3387e72008e8f.pdf
http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/normatizacao/105__d6707a2a9207deef0fa3387e72008e8f.pdf
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um tratamento homogêneo para os pedidos de declaração de união estável, conversão de 

união estável para casamento e homologação para casamento, reconheceu que havia um 

“vazio legislativo” sobre o tema, mas acatou a posição da OAB/PR, ressaltando, contudo, que 

os pedidos de união homoafetiva deveriam ser recebidos pelos cartórios e enviados ao 

judiciário, para que os juizes da Vara de Registros Públicos os apreciassem e deliberassem 

sobre a concessão do direito, “sem prejuízo de eventual recurso contra a decisão”. Ao final 

orientou que fosse remetida cópia da decisão aos demais interessados e que um ofício-circular 

fosse encaminhado ao Serviço de Registro de Pessoas Naturais do Estado do Paraná. 

O resultado desta consulta saiu no dia 4 de junho de 2012. No dia 24 de julho deste 

ano, o IRPEN-PR encaminhou para os cartórios de Curitiba o documento intitulado “Alerta ao 

Agente Delegado do RCPN”, orientando para que todos os pedidos de conversão fossem 

submetidos ao Juiz da Vara de Registros51. 

Segundo a Juíza de Paz do cartório Portão, a orientação nos cartórios era que as 

pessoas que trabalhassem no registro civil tivessem “cautela” na hora de pedir a 

documentação aos casais, por conta da “explosão” que ocorreu na mídia no último ano [2012] 

para que não houvesse “confusão” depois da “lei”.  Em conversa posterior com o escrevente 

deste mesmo cartório, ele comentou que foi convocada uma reunião, após a divulgação desse 

informativo, e que a Juíza de Paz instruiu a todos a agir com cuidado no tratamento das 

pessoas que procuravam os cartórios para se casar. Isto é, prevenir “risadas e toda a maneira 

como seriam tratadas estas pessoas”. O escrevente continuou e disse que agora “é mais 

normal, a gente vê mais na rua depois da lei”. Estes diversos relatos já caracterizam em 

grande medida como foi a condução destes processos: havia o receio de que os funcionários 

pudessem tratar os casais de forma desrespeitosa ou com piadas e risos e, ao menos nesse 

momento, a possibilidade de realização ou não do casamento dependia do entendimento de 

cada juiz.  

Contudo, esta primeira consulta do IRPEN não foi suficiente. Os cartórios  

receberam os pedidos de conversão de união estável para casamento e ao enviar ao Juiz da 

Vara de Registros, como orientado, tiveram os pedidos negados: Isto é, embora a decisão do 

STF acerca da união estável homoafetiva tivesse efeito vinculante às esferas judiciais 

inferiores (isto é, em todos os estados brasileiros), o casamento civil não havia sido 

explicitamente preconizado, ficando a critério de cada Corregedoria de Justiça de cada estado 

estabelecer de que maneira isto seria feito. Desta maneira, durante o período de maio de 

                                                 
51 Disponível no anexo 3 desta monografia. 
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2011 a março de 2013, a regulamentação em Curitiba, assim como em todo o país, ainda 

estava sendo criada. 

O presidente do IRPEN-PR Ricardo Leão também observou que “teve notícias” a 

respeito de juízes de paz e oficiais de registro civil que tiveram resistência a realizar esta 

conversão por questões religiosas, mas que estas atitudes foram “isoladas” e que, de maneira 

geral, vivenciou neste período “um apoio institucional dos cartórios a esta questão”.  

A revista eletrônica LadoA, no dia 21 de março de 2013, publicou no seu site de 

noticias a matéria intitulada “Casamento Zero”, onde explicou que o juiz titular da Vara de 

Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Precatórias Cíveis e Corregedoria Extrajudicial do 

Foro Central da Comarca de Curitiba, negava todos os pedidos de conversão que chegavam 

para ele, como argumento “não há lei regulamentada”, e que diversos funcionários dos 

cartórios já não mandavam mais os pedidos, pois seriam negados. Somente na região 

metropolitana de Curitiba é que casamentos estavam sendo realizados, pois o juiz responsável 

pelos Registros Públicos estava autorizando. Ao final a matéria salienta: “De onde vem essa 

instrução?”, com diversas opiniões de casais manifestando apoio e contando seus relatos52.  

 

3.5 A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº2/2013  

 

Podemos evidenciar que os entendimentos acerca da jurisdição da decisão do STF na 

maior parte das cidades brasileiras eram muito diversos, diante da repercussão ocasionada e 

de diversos casais entrando na justiça para pedir a conversão de união estável para 

casamento53. 

Diante disso, em 26 de março de 2013, o desembargador Eugenio Achille 

Grandinetti, Corregedor de Justiça do Estado do Paraná, baixou a Instrução Normativa nº 

2/2013, estabelecendo que os pedidos que tratavam de união homoafetiva deveriam seguir os 

mesmos trâmites daqueles que tratavam de uniões heterossexuais, sendo remetidos ao 

judiciário “apenas nos casos em que houvesse um impedimento legal.” 54 

                                                 
52 Casamento Zero. Revista LadoA. 21/03/2013. Disponível em: 

<http://revistaladoa.com.br/2013/03/fofocas/casamento-zero>. Acesso em: 25/06/2014. 
53 Segundo informações obtidas com alguns casais, as buscarem informações sobre o procedimento que 

deveriam adotar nos cartórios e na negativa dos seus pedidos, foram instruídos pela Corregedoria do Estado do 

Paraná a preencher um formulário relatando o ocorrido no site: 

    <http://portal.tjpr.jus.br/sisouv/sisouv2?visaoId=tjdf.sisouv2.formulario.apresentacao.VisaoFormularioWeb>  
54 PARANÁ. Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná.  Instrução Normativa 2/2013 de 26/03/2013. 

Disponível 

http://revistaladoa.com.br/2013/03/fofocas/casamento-zero
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A instrução normativa, mais que criar uma obrigação aos cartórios, deu legitimidade 

e segurança aos seus procedimentos. Dito de outro modo: foi o início da produção da 

‘normalidade’ do casamento homoafetivo nos cartórios paranaenses.  

No entanto, alguns informantes me relataram que, mesmo assim, alguns cartórios de 

Curitiba ainda não realizavam a conversão da união estável para casamento, tampouco o 

casamento civil de fato, e que foi apenas com a Resolução nº 175, de 14/05/2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, que obriga todos os cartórios brasileiros a realizarem os 

procedimentos para conversão de união estável em casamento e homologação direta para 

casamento da união homoafetiva, que estes casamentos passaram a ser, enfim, de fato 

realizados. 

*** 

Em decorrência dos diversos debates originados acerca da proteção e dos direitos 

civis homossexuais, associações civis solicitaram a criação de uma instância no estado do 

Paraná que pudesse promover, regularizar e fiscalizar estes direitos: o Núcleo de Promoção 

dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros – LGBT no 

Ministério Público do Paraná55 foi criado em janeiro de 2014 após uma solicitação da 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais - ABGLT56.  

O núcleo veio atender e formalizar o trabalho que já vinha realizando com a 

associação, desta forma no final de 2013 (nov/dez) o Ministério Público do Paraná optou por 

fazer um núcleo que satisfazia duas necessidades: corresponder à reinvindicação dos 

movimentos LGBT e regulamentar o grupo de trabalho que já existia aqui.  

Além da recepção de denúncias, a ação principal é ajudar na formulação do plano 

estadual para o segmento, a desenvolver e promover direitos relativos à população LGBT, 

assim como enfrentar toda e qualquer forma de discriminação e violência praticada a estas 

pessoas. 

  

                                                                                                                                                         
em:https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c4

9a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f6d79a1ec457bcdf473d0330e90ab64768bf440087b6b30641

a2fb19108057b53eef286ec70184c6e>. Acesso em: 25/06/2014. 
55 PARANÁ. Governo do Estado. Plano estadual de políticas públicas para promoção e defesa dos direitos de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) do Paraná. Disponível em: 

<http://www.dedihc.pr.gov.br/arquivos/File/Plano_LGBT_Web.pdf >. Acesso em: 25/06/2014.  
56 A ABGLT foi criada em 31 de janeiro de 1995, com 31 grupos fundadores e uma rede nacional de 308 

organizações afiliadas.  Disponível em: <http://www.abglt.org.br/port/index.php >. Acesso em: 25/06/2014. 

https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f6d79a1ec457bcdf473d0330e90ab64768bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f6d79a1ec457bcdf473d0330e90ab64768bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f6d79a1ec457bcdf473d0330e90ab64768bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
http://www.dedihc.pr.gov.br/arquivos/File/Plano_LGBT_Web.pdf
http://www.abglt.org.br/port/index.php
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3.6 PROCEDIMENTOS CARTORIAIS  

 

A partir das reflexões evidenciadas ao longo do capítulo é necessário apresentar 

agora os procedimentos para a realização de declaração de união estável, conversão de união 

estável para casamento e casamento que são produzidos nos cartórios.  

Segundo informações de funcionários, fica a critério de cada tabelião, 

independentemente do distrito57 de que faz parte, a documentação ou exigências de 

testemunhas para entrada nos autos dos processos. A base dos valores fixados são da 

Corregedoria do Estado58, mas podem variar de cartório para cartório (cerca de 3,00 a 5,00 

R$). A regra padrão estabelecida para todos os cartórios de Curitiba é que a conversão de 

união estável para casamento e o casamento civil devem ser obrigatoriamente realizados na 

mesma circunscrição em que a pessoa residir. Já a união estável, por ser um documento “mais 

simples”, pode ser realizada em qualquer cartório de Registro Civil.  

Os documentos necessários para cada procedimento encontram-se a seguir:  

a) União estável 59: em todos os cartórios o casal ou o indivíduo que deseja realizar 

o contrato, deve levar RG e CPF originais; outros cartórios exigem que se alguma 

das pessoas for divorciada, levar a certidão de casamento e a declaração do divórcio, 

outros não. O número de testemunhas varia de cartório para cartório e em alguns 

também não é necessário.  O preço varia entre 111R$ a 115R$ aproximadamente. 

b) Conversão de união estável para casamento civil: deve ser feita na região em 

que a pessoa reside; é preciso levar o documento de união estável ao cartório e 

solicitar o processo de conversão, além dos documentos pessoais de cada um. Aqui 

também o número de testemunhas varia de cartório para cartório (outros não fazem 

esta exigência). Como o documento passa pela Vara de Registros Públicos, pode 

demorar alguns dias; caberá ao juiz desta Vara autorizar a conversão. O valor pago é 

o mesmo do regime de bens do processo de casamento também. 

                                                 
57 “Distrito” ou “circunscrição” são os nomes utilizados pelos funcionários dos cartórios para descrever a divisão 

por bairros e regiões que os cartórios exercem suas funções. Desde 2008 a circunscrição serc existe após uma 

medida da corregedoria d estado, mas segundo informações de funcionários há pelo menos quatro anos que ela 

de fato passou a ser exigida em alguns casos de regulamentação quando qualquer indivíduo dirigire-se ao 

cartório. Disponível no site da Secretaria de Relações com a Comunidade do Estado do Paraná em: 

<http://www.circunscricao.serc.pr.gov.br/circunscricao/pesquisarCircunscricao.do?action=iniciarProcesso>  

Acesso em: 25/06/2014.   
58 Tabela de Custas. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Disponível em : < 

http://www.tjpr.jus.br/tabelas-de-custas >. Acesso em: 25/06/2014.  
59 O modelo encontra-se disponível no anexo 4 desta monografia. 
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c) Casamento 60: como no contrato anterior, deverá ser na região em que um dos 

noivos residir; caso eles morem em locais diferentes, podem escolher em qual 

cartório preferem se casar. Existe a diferenciação de documentos para noivos 

solteiros e noivos divorciados ou viúvos. Alguns cartórios forneceram a relação de 

documentos por telefone, outros somente na presença do casal ou de quem for 

buscar a informação. Aproximadamente entre 277 R$ a 407 R$ (da comunhão 

parcial de bens a participação final nos aquestos) 

Os folhetos fornecidos pelos cartórios com as orientações e valores para o casamento 

também mudam de cartório para cartório, não seguem um padrão61. Nos cartórios que eu 

visitei esta relação de documentos não estava afixada nas paredes dos cartórios, era preciso 

dirigir-se a algum funcionário para obter informações. Desde o início da pesquisa, como 

salientado, não encontrei uma diferenciação para casais homossexuais ou heterossexuais com 

relação aos procedimentos, isto é, de maneira geral após a Instrução Normativa nº 2/2013 e da 

Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça. 

 

*** 

 

Após estas explanações fica evidente que os procedimentos e execução dos serviços 

cartoriais ficam a cargo de pessoas que possuem um saber técnico e específico, e a 

normalidade destacada nas entrevistas e na produção destes documentos também são 

características claras de um serviço que se pressupõe próprio para isso. 

 Danilo Pinto (2007) em “A burocracia vista do cartório: Uma análise antropológica 

da burocracia estatal” observou no seu trabalho de campo que a produção dos documentos 

nestes órgãos é peculiar de forma que há uma “lógica de acúmulo de informações oficiais”, 

isto é, a produção de documentos é descrita conforme a apresentação de outros documentos, 

que necessitam, mais uma vez de outros, e desta maneira as regras vão sendo estabelecidas 

fazendo com que derivam-se desentendimentos burocráticos: 

 

Todavia, não basta que um documento remeta a outro para que seja considerado 

documento. Antes disso, ele deve passar por um processo que o transformem de 

papel em documento (…). A partir da ‘magia’ da nomeação, pela qual o Estado 

através de todo capital simbólico, notadamente na fé publica de seus agentes, tem a 

capacidade de criar cidadãos, papéis sociais (por meio dos documentos pessoais, 

por exemplo) e fatos (através de certidões, autorizações e registros). A ‘magia’ da 

oficialização cria e amplia, torna público, fatos privados. (PINTO 2009: 109) 

                                                 
60 Disponível no anexo 5 desta monografia. 
61 Folhetos disponíveis nos anexos 6 e 7 desta monografia. 
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Mariza Peirano (2002) em “This horrible time of papers” apresenta importantes 

reflexões acerca da legitimidade e eficácia do uso de documentos na relação entre Estado e 

indivíduos. A autora também investiga de que maneira eventos cotidianos revelam e colocam 

em ação diversas representações que concebemos diariamente. A produção dos documentos, 

segundo Peirano, identificam e caracterizam o individuo (por um nome e número) e o coloca 

numa situação onde diversos direitos e deveres possuem valores simbólicos que são 

reelaborados cotidianamente: 

 

... o documento, assim, legaliza e oficializa o cidadão e o torna visível, passível de 

controle e legítimo para o Estado; o documento faz o cidadão em termos 

performativos e obrigatórios. Essa obrigatoriedade legal de possuir documento 

naturalmente tem seu lado inverso: o de remover, despossuir, negar e esvaziar o 

reconhecimento social do individuo que não possui o documento exigido em 

determinados contextos (PEIRANO 2002: 26 – 27) 

 

 Segundo a autora o documento possui uma “vida simbólica” dentro de um 

determinado estado “cuja imposição de uso é aceita como ‘natural’, sendo, com frequência, 

objeto tanto de tensão, ansiedade, quanto de orgulho”, desta maneira a maneira como as 

pessoas agem no seu cotidiano e transformam essas agências também fazem parte desta ideia: 

“Para o Estado, as informações dos documentos são basicamente referenciais, quando muito 

icônicas; para os cidadãos, elas possuem força ilocucionária. Na sua tentativa dominante de 

racionalidade, o Estado não controla essa força social” 62 (PEIRANO 2002: 38)  

Diante destas perspectivas de análises as compreensões observadas ao longo do 

capítulo demonstram que as funções dos serviços cartoriais se estabelecem através de regras 

estabelecidas de forma oficial que também estão sujeitas a mudanças no modo de produção de 

seus agentes, isto é, produzindo cotidianamente esta normalidade apresentada na fala dos 

meus interlocutores e onde a efetivação dos direitos associados aos homossexuais passaram 

de fato a existir. A “normalidade” está sendo produzida, laboriosamente, cotidianamente. 

Através do tempo, após inúmeros conflitos e controvérsias que tiveram repercussão nacional e 

estadual até aqui evidenciadas (vide capítulo 1). 

O próximo capítulo tratará especificamente da experiência de casais que passaram 

por alguns destes processos de modo a apresentar suas trajetórias de vida e reflexões, isto é, a 

implementação e os direitos civis homoafetivos na vida concreta destas pessoas.  

                                                 
62 “… por outro lado, as diversas formas de criação e reelaboração destes documentos (…) também pode ser 

encontradas, pois encontram-se maleáveis à criatividade humana.” (PEIRANO 2002: 38) 
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4. CASAMENTOS: TRAJETÓRIAS AFETIVAS E BUROCRÁTICAS 

 

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, foram realizados 85 

casamentos homoafetivos em Curitiba entre maio de 2013 – quando entrou em vigor a 

Resolução CNJ nº 175/2013, determinando que nenhum cartório brasileiro poderia negar a 

conversão de união estável em casamento civil - a maio de 201463. 

Para Ricardo Leão, presidente do IRPEN (Instituto do Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Estado do Paraná) e vice - presidente da Arpen Brasil (Associação Nacional dos 

Registradores de Pessoas Naturais), a transição ocorreu de maneira “tranquila” nos cartórios: 

“Não se teve nada de especial a não ser alterar o sistema, que falava em homem e mulher, 

nome do marido e da esposa; agora nós precisamos colocar o nome do primeiro (1º) 

contraente e segundo (2º) contraente. [Mas] essa alteração, lógico, é uma inovação jurídica”.  

O presidente também relatou que após uma solicitação da Arpen Brasil o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passará a contabilizar os casamentos 

homoafetivos realizados nos cartórios a partir de 2014, já que antes pressupunha-se que os 

sexos dos cônjuges eram opostos. Segundo a solicitação, “não é crível que o IBGE deixe de 

consignar estatisticamente essa realidade social e de tamanha importância”64.  

Após descrever os desdobramentos jurídicos e institucionais que viabilizaram a 

implementação dos direitos associados ao casamento homoafetivo, é necessário apresentar as 

experiências, expectativas e reflexões de alguns desses casais: Qual sua trajetória de vida? O 

que os levou a casar ou a realizar a conversão de união estável em casamento? Quais os 

sentidos do direito e do casamento para as pessoas envolvidas nesse processo? Será que são os 

mesmos discutidos anteriormente a partir da perspectiva do sistema judiciário e das entidades 

de defesa dos direitos LGBT? 

Este capítulo pretende abordar estas e outras questões com base nas entrevistas 

realizadas com seis casais durante a pesquisa de campo. Com exceção do casal que 

protagonizou o primeiro casamento homoafetivo em Curitiba, contatado durante a própria 

                                                 
63 Um ano após norma sobre o casamento gay, chegam a 1.000 as uniões entre o mesmo sexo. Jusbrasil. 

Disponível em: <http://direito-do-estado.jusbrasil.com.br/noticias/119304806/um-ano-apos-norma-sobre-o-

casamento-gay-chegam-a-1-000-as-unioes-entre-o-mesmo-sexo> Acesso em: 25/06/2014. 
64 Casamentos homoafetivos serão contabilizados em pesquisas nacionais do IBGE. ARPEN Brasil. 28/05/2014. 

Disponível em: <http://arpenbrasil.org.br/noticias/1192>. Acesso em: 25/06/2014. 

http://direito-do-estado.jusbrasil.com.br/noticias/119304806/um-ano-apos-norma-sobre-o-casamento-gay-chegam-a-1-000-as-unioes-entre-o-mesmo-sexo
http://direito-do-estado.jusbrasil.com.br/noticias/119304806/um-ano-apos-norma-sobre-o-casamento-gay-chegam-a-1-000-as-unioes-entre-o-mesmo-sexo
http://arpenbrasil.org.br/noticias/1192
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cerimônia no cartório do Portão, amplamente divulgada pela imprensa, a maioria das 

entrevistas aconteceu através da indicação dos próprios casais65.  

Foi através deste primeiro contato com o casal Rm e Aw66 que eles me sugeriram 

outros dois casais e um deles me apresentou a outro. O contato com o último casal 

entrevistado foi sugerido por uma colega. Somente uma das entrevistas ocorreu de maneira 

não presencial, através da troca de e-mails. Encontrei este casal no grupo da Aliança 

Paranaense pela Cidadania LGBT, no qual havia sido incluída quando participei das 

atividades do Grupo Dignidade.  

Os primeiros contatos eram feitos por e-mail e, caso não houvesse resposta, eu 

entrava em contato por telefone. Outras vezes o diálogo foi estabelecido através de mensagens 

na rede social Facebook. Além da carta de apresentação da Universidade, salientava 

explicações gerais sobre o trabalho e propunha que a conversa acontecesse num local que 

fosse mais tranquilo para os convidados, já que a conversa aconteceria informalmente, logo, 

aconteceram em seus respectivos domicílios. 

 As conversas - iniciadas por assuntos cotidianos, foram conduzidas de maneira 

espontânea, isto é, no momento de “iniciar a entrevista” eu indagava se havia alguma objeção 

ao uso do gravador e, não havendo, enumerava uma série de perguntas iniciais para que meus 

interlocutores soubessem especificamente o que gostaria que eles me reportassem. Este 

procedimento buscava dar “liberdade” para que os casais falassem sem interrupções sobre a 

sua trajetória de vida e sobre como enxergavam suas experiências, contudo, durante as 

entrevistas quando a conversava se desdobrava para outros assuntos eu reiterava o que 

gostaria de saber, ou seja, o objetivo da pesquisa: o processo de conversão de união estável 

para casamento ou o casamento civil pelo qual estas pessoas tinham passado.  

Obviamente que assuntos e reflexões que surgiam na conversa não foram deixados 

de lado pois isto também é parte do processo etnográfico, mas a ideia era não incitar fatos ou 

sentimentos que não tivessem acontecido, pois o enfoque era justamente analisar as 

experiências que estas pessoas passaram. Evidentemente que a presença de instrumentos de 

pesquisa tais como gravador, câmera, caderno, caneta já pressupõe uma determinada postura e 

                                                 
65 Conforme dito anteriormente (capítulo 2), a tentativa de entrar em contato com outros casais por meio dos 

cartórios não foi bem-sucedida, uma vez que as informações dos processos de casamento e dados das pessoas 

que se casaram eram sigilosas. 
66 Os nomes foram abreviados para que sua identidade fosse protegida. Embora a maioria dos casais não tenha 

feito qualquer ressalva sobre isso e a descrição de fatos cotidianos torne possível identificá-los, o cuidado 

ainda assim é necessário por se tratar de uma monografia pública, à qual muitas pessoas podem ter acesso, 

com consequências imprevistas. 
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resposta do interlocutor frente ao pesquisador e a narrativa traçada é, de alguma maneira, o 

modo como estas pessoas gostariam de ver retratada a sua história.  

Foi ao longo de três a quatro horas em média de conversa com cada casal que alguns 

apontamentos e recorrências de “palavras-chave” foram destacados por mim quando ouvia 

novamente a gravação para ver o que mais se evidenciava de cada entrevista e aquilo que eu 

poderia analisar de forma geral: A busca não era por uma homogeneidade ou diferenciação 

excessiva neste contexto, pois cada experiência e cada realidade é diferente. A 

responsabilidade de falar da vida de terceiros e retratá-los numa porção ínfima daquilo que de 

fato é a sua vida e história pessoal é complicada, portanto, os diálogos sobre esta 

complexidade foram evidenciados anteriormente e após a pesquisa para que não houvesse 

problemas na narrativa descrita a seguir. 

A ajuda e a recepção destas pessoas foram extraordinárias no desenvolvimento da 

minha pesquisa. E não só isso: as relações que criamos, os contatos e conversas que 

estabelecemos foram por demais importantes para a realização e a continuidade do trabalho. 

Com certeza, sem essa colaboração e reflexão outras discussões presentes nesta monografia 

não teriam existido. 

  

4.1 “O ESTADO TEM QUE RESGUARDAR NOSSO DIREITO” 

 

Conforme descrevi no capítulo 2, conheci o casal na porta de entrada do Cartório do 

Portão, no dia 24 de abril de 2013, pouco antes das 10 horas, o horário estabelecido para a 

realização da cerimônia de seu casamento. Era o meu primeiro contato com o cartório, além 

do primeiro casamento civil entre homens realizado em Curitiba. Rm é empresário 35 anos, 

Aw publicitário, 33 anos. Após uma breve apresentação pessoal e das pretensões da pesquisa 

sugeri um outro dia para que pudéssemos conversar reservadamente, então trocamos e-mails, 

telefones e os nomes completos para que pudéssemos nos encontrar na rede social Facebook. 

Nesse curto espaço de tempo eles também me apresentaram o casal Ms e Vr como as 

primeiras mulheres que conseguiram fazer a conversão de união estável em casamento, no 

ano anterior (2012), e também a promotora que os auxiliou no processo que eles já haviam 

movido na justiça para conseguir a conversão da união estável para a união civil.  

A entrevista foi marcada para o dia 17 de julho, quase três meses depois do 

casamento, através da troca de mensagens pela rede social Facebook. Neste dia, cheguei por 
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volta das 20 horas no apartamento em que eles residem, na Água Verde – um bairro de classe 

média próximo ao centro de Curitiba – e fui muito bem recepcionada pelo casal. Conversamos 

um pouco sobre questões cotidianas e observei que era evidente como os dois queriam falar 

sobre o casamento e a importância dessa primeira união para a sociedade. Num primeiro 

momento Rm e Aw não faziam ideia da tamanha repercussão que o casamento iria gerar, mas 

sabiam das conseqüências de ser o “primeiro casal gay” a se casar após a autorização da IN- 

nº 2/ 2013 que autorizou a realização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em 

Curitiba. 

Durante quatro horas conversamos sobre diversos temas relacionados ao casamento 

homoafetivo: suas experiências pessoais e também a trajetória desde o início do 

relacionamento até o casamento. A conversa aconteceu na sala de estar do casal com algumas 

taças de vinho e chocolates finos, e foi neste momento de descontração que perguntei sobre a 

presença do gravador durante a entrevista – sem problema algum, conversamos apenas que 

caso chegássemos a algum tema que eles não gostariam de retratar, eu interromperia a 

gravação. É importante salientar que esta era a primeira entrevista que eu fazia, e como o 

tema era também muito novo para mim, já que havia começado a pesquisa há poucos meses, 

algumas perguntas acerca dos procedimentos e até mesmo termos legais como “união civil”, 

“união estável”, “conversão de união estável em casamento” eram indagados por mim de 

forma muito preliminar. O casal foi de extrema paciência e delicadeza ao me explicar os 

termos e apropriações corretos em sua situação particular ao longo da conversa, e até mesmo 

ao deixar claro que alguns termos técnicos também eram incompreendidos por eles, dados os 

diversos meandros que a lei, até então, tinha tomado, sendo difíceis de serem explicados 

pontualmente.  

Os dois se conheceram em 1999 – quando tinham vinte e dezoito anos, 

respectivamente – através de um programa de conversação na Internet chamado ICQ. A 

naturalidade com a qual retrataram a trajetória do seu relacionamento foi observada ao longo 

de toda a entrevista. Sempre de forma cordial, completavam a fala um do outro, não deixando 

espaço para tensão alguma nos assuntos abordados durante a conversa. Ambos já haviam se 

relacionado com outras mulheres e, segundo eles, quando se conheceram pessoalmente (Rm 

na época residia com seus familiares em Paranaguá e Aw em Curitiba) é que tiveram a certeza 

que era isso o que queriam para as suas vidas. Contam que isto ocorreu de forma tão natural 

que ao morarem juntos não escondiam de ninguém que eram namorados, apenas houve um 

resguardo no sentido de proteção, pois não viam necessidade de enfrentamento e super-
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exposição, e que até mesmos os seus familiares os receberam de braços abertos e 

comemoraram a conquista de direitos nos anos seguintes. 

A importância das relações familiares é retratada ao longo da conversa. Para Rm “se 

a família te der o aceite você encara de uma maneira muito mais fácil”. De acordo com o 

casal, a importância de serem “justos consigo mesmos e com as pessoas próximas” é 

primordial, pois só cabe aos dois decidirem sobre sua experiência pessoais: “... a forma como 

se construiu nossa história até aqui, a gente nunca teve dificuldade nenhuma e nunca 

precisou esconder, a gente simplesmente nunca esfregou na cara de ninguém, de levantar 

bandeira, de reprimir quem faz repressão, de quem age de forma homofóbica, piadinha, nada. 

A gente age normalmente... a gente faz piada junto... a gente se resolve de tal forma que não 

tem stress”. 

Em 2004 um acidente de trânsito com o irmão de Rm, deixando-o em vinte dias de 

coma, fez o casal refletir sobre as questões legais e o resguardo dos direitos da pessoa que está 

internada. Eles exemplificam: e se fosse alguém que está numa relação homoafetiva? Como 

ficariam os procedimentos legais e os desejos da pessoa se os familiares são contra e/ou não 

reconhecem esta relação, ou se porventura o casal está distante dos seus familiares?  

Todas estas questões vieram à tona e após muitas conversas a respeito, com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal em 05 de maio de 2011 que autorizava a realização da 

união estável homoafetiva para todos os cartórios brasileiros, eles decidiram ir ao cartório do 

Cajuru (próximo ao centro de Curitiba) para fazer o contrato de união estável.  

Ao dar entrada na documentação foram avisados que este documento não garantia 

todos os direitos de um casamento civil e que portanto, seria passível de contestação, Aw 

observou: “a união estável é como se fosse uma relação de negócios com as pessoas, divide-

se bens e não há a constituição de família, a união estável vem para resguardar os direitos; já 

o casamento não se discute, não há a contestação, o reconhecimento é imediato, correm os 

proclamas, pois ninguém pode ser bígamo e é mais ‘oficial’”.  

Esta declaração foi realizada fora da circunscrição em que eles residem (isto é, no 

cartório correspondente a sua região de moradia), pois segundo informações dos responsáveis 

pelo Registro Civil esta declaração não precisa necessariamente ser feita no local que ambas 

as pessoas residem. 

Em setembro de 2012, Aw e Rm resolveram dar mais um passo na “concretização 

dos seus direitos” e começaram a procurar informações na Internet sobre o processo de 
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conversão de união estável em casamento que já estava sendo requerida por diversos casais 

em diferentes estados brasileiros. Depois de procurarem informações em alguns cartórios, 

foram orientados a realizar o processo de conversão na região que residem, isto é, no cartório 

do Portão. Contudo, o processo na época era muito complicado pois, segundo relataram, 

haveria uma “comprovação de tudo que fosse relacionado à vida pessoal do casal”.  

Eles contaram que mesmo assim era importante passar por este processo, afinal, era 

inimaginável que tudo isso pudesse acontecer nos anos anteriores: “Alguns anos atrás sequer 

existia essa possibilidade de oficializar no papel, para nós o que importava era o amor”, Rm 

observa, ao que Aw completa: “É como sonhar ou querer ter um filho. Tanto eu como ele não 

podemos ter um filho. É obvio. E não se alimenta o sonho. Você pensa em casar, em ter 

filhos? Não.” Os dois relataram que foram muito bem recebidos e houve até incentivo e uma 

demonstração de reconhecimento pela conquista, tanto no cartório do Cajuru quanto no do 

Portão, nos processos distintos que efetuaram: “A impressão que dá é que o cartório não tem 

nada a ver com a religião, eles estão mais a ver com o direito”.  

O tema “religião” apareceu espontaneamente no início da conversa e foi assim que 

começamos nosso diálogo: “O que a nossa união civil, vamos falar assim, mudaria pra 

sociedade? Nada. Só resguarda os nossos direitos. Eu acho que se você é evangélica, católica 

e é contra, eu respeito. Eu acho que nenhuma religião é obrigada a aceitar, mas o estado tem 

que resguardar nosso direito”.   

Após um tempo de espera, o processo de conversão foi indeferido, e isto gerou uma 

confusão de sentimentos no casal: “Foi tão estranho com relação ao sentimento isso. Porque, 

por exemplo, nunca houve o objetivo de casamento, aí começou a ser despertado pela 

questão de direitos. Então vamos ver por direitos, ou seja, nada sentimental. Quando chegou 

o documento dizendo ‘negativo’, foi como se alguém dissesse pra você que você tá errado, 

que aquilo é errado, é muito interessante quando você pega o papel e lê e vê que ele coloca, 

dizendo não é provado, não é reconhecido, é como se te tirassem um direito, como se você 

estivesse errado, alguém fez um julgamento... é forte”, disse Aw de maneira bastante 

indignada ao tentar explicar seus sentimentos. Rm continua: “Então eu não posso ficar 

junto?”. 

Os dois explicaram que na época a promotora do Ministério Público estadual deu 

parecer favorável, porém, ao chegar no “juiz responsável pelos cartórios do Paraná” o 

processo foi recusado. Os cargos e a trajetória que o processo tomou são descritos de maneira 

incerta, evidenciando a complexidade dos procedimentos institucionais enfrentados pelos 
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casais que buscavam a formalização do casamento antes da normatização estabelecida em 

2013. 

Esta dificuldade também foi encontrada por mim no início da pesquisa de campo: as 

definições de cada cargo, cada órgão e cada instância e de que maneira tudo isso foi 

acontecendo foi um processo que foi se construindo ao longo de meses. 

Rm e Aw também fizeram referência a situação vivida por Ms e Vr, as primeiras 

mulheres que conseguiram a conversão para união civil, em 2012. Na época – até onde eles 

sabiam, mas não tinham certeza -, o “juiz responsável pelos cartórios” estava em viagem e, na 

sua ausência, o caso teria passado por uma junta de seis juízes, que autorizaram o casamento. 

Foi a partir da repercussão e das notícias que encontraram na Internet sobre esse casamento 

que eles resolveram procurar a ajuda delas e marcaram um encontro para a Parada Gay 

daquele ano, onde também conheceram o Grupo Dignidade e o trabalho realizado pela 

entidade. 

Eles contam que o apoio do cartório também foi imprescindível para entrarem com 

um processo na justiça. O casal contou que foi a tabeliã do cartório do Portão que deu a 

notícia negativa sobre o processo de conversão de união estável para união civil que eles 

moviam e que neste mesmo dia ela os recebeu às 20h30 da noite, no cartório, para incentivá-

los e conversar a respeito.  

 Após as instruções legais da tabeliã e de uma promotora do Ministério Público 

estadual que Ms e Vr indicaram, os dois iniciaram o processo sabendo que, apesar dos custos 

e da demora, “a causa era favorável pois ao final o caso se resolveria”. Eles demonstraram 

conhecimento do trajeto que a ação poderia ter: “A decisão do juiz é um parecer, e que o que 

se pode fazer é recorrer a uma instância acima, pois o juiz não defere uma sentença, contra o 

parecer não cabe um recurso, mas sim entrar judicialmente acionando outro juiz que pode 

analisar o caso e que este sim poderia entrar com um recurso contra. Caso o juiz negar, vai 

para o desembargador e que em caso de negativa, vai pro STJ e STF e que se cair nesta 

última instância, haveria sim o casamento, pois já existe jurisprudência e um parecer 

favorável, sendo assim, a causa era ganha.”, Rm. 

Concomitantemente à tramitação do processo iniciado em setembro de 2012, em 

março de 2013 o Corregedor de Justiça do Paraná determinou a autorização do casamento 

civil homoafetivo em Curitiba, não cabendo mais ao juiz da Vara de Registros Públicos 

decidir sobre o processo de conversão. Em tese, o casamento civil poderia ser realizado de 

fato nos cartórios paranaenses. 
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 Contudo, a orientação dos advogados de Rm e Aw ao dar entrada no cartório para o 

casamento civil, era de que deveriam continuar com o processo de conversão até que 

conseguissem ter em mãos a certidão de casamento, “para que não houvesse nenhum 

problema caso a norma fosse derrubada”. Com a certidão em mãos, tudo isto estaria 

resolvido. 

A documentação para o processo de casamento dos dois ocorreu de forma muito 

discreta, segundo o casal, para que não houvesse tumulto. Eles também relatam que o cartório 

se preocupou com a presença de seguranças no dia do casamento, para evitar agressões e 

garantir a integridade dos convidados, já que a notícia do casamento estava sendo veiculada 

na internet67. Eles relataram que por este motivo houve o cuidado com a divulgação do 

horário da cerimônia em notícias veiculadas na internet e, neste momento compreendi porque 

não havia encontrado em notícia alguma esta informação. 

Ao indagar sobre o que o cartório significou no meio disso tudo o casal concorda 

que “... o cartório foi importante. Isso representa para a sociedade um aceite que vai ser 

assim a partir de agora. Então quem tem uma dificuldade pra aceitar essa mudança, vai ter 

que aceitar... vem pra resguardar direitos, ponto. O reflexo disso para a sociedade em geral, 

como amadurecimento é que é mais uma ferramenta para isso. O cartório dá uma seriedade 

para isso, deixa a coisa mais respeitosa, não tem o que eu posso fazer... a partir do momento 

que isso se torna legalizado, então de certa forma se torna respeitoso. Você vê um pouco mais 

de silêncio e com o tempo, ... isso vai se tornando normal”, Aw. Eles se casaram com 

comunhão total dos bens e falaram que agora sentiam-se mais seguros com o que o futuro 

poderia reservar para eles. 

A controvérsia religiosa e obstáculos como a dificuldade no processo legislativo para 

aprovação de leis, o enfrentamento de setores conservadores e as diversas opiniões geradas e 

noticiadas nas mídias impressa e online com relação ao tema casamento homoafetivo também 

foram temas para o diálogo. Para Aw “A lei é um direito garantido, é um reconhecimento...a 

sociedade passa a enxergar aquilo como direito, ela [a lei] vem mais como um mecanismo de 

defesa... Eu não tenho mais visto tanto noticiário de agressão, depois de todas estas questões 

do Feliciano68, de toda esta discussão... Eu vejo um reflexo de maior respeito na sociedade 

                                                 
67 BATISTA, Rodrigo. Curitiba terá primeiro casamento gay entre homens. Folhaweb. 20/04/2013. Disponível 

em: <http://ww.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--2400-20130420 >. Acesso em: 25/06/2014.  
68 Aw se refere ao deputado Marco Feliciano, pastor pentecostal, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara Federal em meados de março de 2013, cujas posições contrárias e declarações polêmicas aos 

direitos homoafetivos geraram grande repercussão nacional.  
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também, e até mesmo como de percepção social, um reconhecimento do direito de casar, de 

organização”. 

Apesar da ênfase na separação entre convicções religiosas e direitos a serem 

garantidos por um estado laico, a identificação do casal com a doutrina kardecista também foi 

acionada como apoio à própria expansão dos direitos sociais das minorias, como parte de um 

processo mais geral de evolução social e espiritual: “O espírito não tem sexo, se duas pessoas 

se amam é o amor que está acima de tudo, diferentemente do sexo. É simples... eu acho que é 

normal. Acho que isso vai ficar por muito tempo.” Aw completa que o aprendizado decorrente 

de essa experiência de alguma maneira é uma forma de conscientização para a vida terrena, 

onde a percepção para os dois é que isto é normal, uma fase de acomodação.  

Com relação ao casamento são enfáticos: “Eu acho que casamento é o que nós 

temos há 13 anos”, reitera Rm aos olhares e concordância do esposo. Para os dois, o 

casamento é a convivência do dia a dia, a cumplicidade, a união, o apoio diário.  

Após o almoço com seus familiares, no dia da união civil, organizaram uma festa na 

balada Cherry (boate GLBT de Curitiba que recém tinha sido inaugurada) para recepcionar 

todas as pessoas que queriam participar desse momento importante, isto é, todos que entraram 

em contato com eles no Facebook, familiares, amigos e também tiveram a preocupação de 

fazer uma recepção no ambiente para atender aos convidados.  

Encerramos a gravação e nos deslocamos à área externa da casa, onde ficamos 

conversando sobre outras questões por mais uma hora. Mantivemos contato nesse pouco mais 

de um ano de pesquisa e eles sempre se dispuseram a ajudar em tudo que fosse possível. 

Desta forma, foram eles que me apresentaram a outros dois casais que realizei entrevista, a 

seguir. 

 

4.2 CASADOS NO BRASIL, COMPANHEIROS NA ALEMANHA 

 

A segunda entrevista aconteceu em abril de 2014, pouco mais de um ano após o 

inicio da pesquisa e, nove meses depois da entrevista com Aw e Rm. O contato se deu através 

da troca de e-mails com o casal, que posteriormente descobri ter sido o segundo casal a se 

casar em Curitiba no cartório das Mercês, no dia 4 de maio de 2013.  
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É importante ressaltar como consegui contato com esse casal: Neste período, além 

de não conseguir intermediações dos cartórios para ter acesso a pessoas que se casaram ou da 

espera por demais longa para esse contato, eu também havia cancelado a matrícula na 

disciplina de orientação monográfica e paralisado totalmente o trabalho de campo. O primeiro 

semestre de 2014 iniciou e eu me desdobrava com transcrições do que já havia feito, a nova 

etapa de pesquisa de campo que estava sendo iniciada, visitas a outros cartórios, procura por 

casais, agendamento de entrevistas. Enfim, não me sobravam muitas opções a não ser buscar 

na internet em grupos de redes sociais e comunicar a diversas pessoas que procurava por 

casais que realizaram o casamento civil ou a conversão da união estável em casamento.  

 Foi aí que eu me lembrei que estava no grupo de e-mails da Aliança Paranaense pela 

Cidadania LGBT, ao qual Toni Reis do Grupo Dignidade sempre encaminhava e promovia 

discussões referentes à causa LGBT. Depois de participar de algumas dessas reuniões e 

atividades públicas do Grupo Dignidade, em 2013, junto a outras pessoas, grupos e 

associações civis, é que fui adicionada a lista de e-mails. Neste grupo, procurei por palavras-

chave “casamento homoafetivo” e encontrei a mensagem de Af dispondo-se realizar uma 

entrevista com um jornalista que, - num outro momento-, buscava casais que haviam se 

casado em Curitiba. Mandei uma mensagem de apresentação para ele explicando como havia 

conseguido seu e-mail e alguns dias depois, obtive uma resposta muito gentil do casal que 

poderia explicar o que fosse preciso para a pesquisa.  

Contudo, havia um agravante: ele e o seu esposo encontravam-se na Alemanha. 

Tinham se mudado há alguns meses pois Mt está fazendo doutorado e havia obtido uma bolsa 

pelo programa Ciência Sem Fronteiras, do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Decidi mesmo assim continuar a conversa com o casal por e-mail e saber um pouco 

da história pessoal e trajetória no processo de casamento. A princípio havíamos agendado uma 

conversa por Skype, porém o casal viajava a cada semana e eu resolvi não insistir para não 

atrapalhar a rotina deles. Eles sugeriram que eu enviasse um roteiro de perguntas para que 

eles gravassem um vídeo e me encaminhassem. Alguns dias depois, avisaram que não 

conseguiram, pois caíram na gargalhada e atropelaram-se nas perguntas. Por fim, o resultado 

deste contato foi um e-mail com sete paginas escritas pelo casal, relatando a sua história 

pessoal e profissional e os processos de conversão de união estável em casamento e de 

casamento civil.  

A história de Mt e Af começou há quase seis anos e aconteceu de forma corriqueira: 

conheceram-se no terminal de ônibus Campina do Siqueira (região noroeste de Curitiba) em 
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2008, no ônibus Interbairros II lotado, quando voltavam da faculdade particular em que 

ambos estudavam na época. Mt, nascido em São José do Rio Preto (SP), 26 anos, 

Biotecnólogo e mestre em Biologia Molecular, atualmente é doutorando em Biotecnologia e 

Bioprocessos Industriais na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Af, 23 anos, nascido em 

Rio do Sul (SC), é publicitário.  

Como os dois eram estudantes o relato permite entrever as dificuldades que 

enfrentaram no inicio da vida a dois quando mudaram-se para uma casa, como eles 

descreveram “um fundo de quintal … casa de madeira minúscula e infestada de cupins”. O 

casamento era planejado, mas somente para daqui a alguns anos, quando pudessem fazer uma 

grande comemoração. Contudo, para poderem ir para a Alemanha juntos precisavam declarar 

a união estável e fizeram isso em 19 de janeiro de 2013 no cartório das Mercês, junto com 

suas famílias e duas testemunhas, que chamavam de madrinhas, e que depois vieram a ser 

oficialmente as madrinhas do casamento.  

Após a realização do contrato de união estável resolveram comemorar “como se 

fosse um casamento”, a mensagem descreve com delicadeza como foi cada etapa da 

comemoração e, sobretudo, como tudo foi planejado seguindo suas tradições familiares. 

Usaram na lapela uma flor chamada “Edelweiss”, que cresce no topo dos Alpes e que é 

relacionada ao amor. A festa aconteceu num restaurante tipicamente alemão, já que em breve 

partiriam para a Alemanha.  

No restaurante a comemoração foi feita ao estilo “aniversário curitibano”, segundo 

Mt e Af: cada um pagava o seu e não precisava levar presente, já que eles não poderiam pagar 

pela festa. As famílias dos dois participaram preparando cada detalhe junto com eles deste dia 

tão especial: o bolo, as bolachas decoradas com o nome do casal como lembrança num pacote 

decorado com um chapéu alemão, as alianças que foram derretidas com as joias da família de 

Af. O primeiro do pedaço do bolo foi cortado com uma serra de cortar madeira, tradição da 

família deste último, como um “gesto para lembrar os avós que não estavam presentes na 

cerimônia”. Por fim, a troca de votos: “Junto com essa aliança te prometo ser feliz e fazer 

tudo que eu puder para te fazer feliz, todos os outros votos são consequência deste 

juramento!” . 

A fragilidade jurídica da situação e os diversos meandros que esta trajetória teve 

também são descritos pelo casal, pois a declaração de união estável era insuficiente para 

entrada na Alemanha, possivelmente os dois teriam que entrar no país separados. Então, logo 

depois que fizeram a declaração de união estável, tentaram fazer a conversão para casamento 
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para que seus direitos fossem assegurados, mas o processo foi negado. Segundo Af [de 

maneira incerta], o caso passou pela Vara de Família e, embora a promotora argumentasse 

positivamente, o processo ficou retido na Vara de Registros. O cartório pediu revisão do 

processo, mas também negou a conversão por falta de regulamentação.  

 Segundo o casal, somente com a “decisão do STF” é que eles conseguiram casar de 

“forma oficial”. Além disso, foram orientados pelo cartório a dar entrada num novo processo, 

desta vez direto, sem a inclusão da declaração de união estável, pois como o “casamento 

homoafetivo não consta explicitamente na Constituição Federal o receio que estes casamentos 

fossem anulados era grande... ao menos, não perderíamos a declaração de união estável.”69 

No dia 4 de maio de 2013, às 10h30 a união civil aconteceu. Para Af. e Mt foi o 

“casamento oficial”, mas como já haviam comemorado a união estável nos meses anteriores, 

foram apenas tomar um café numa panificadora com a família de Mt. Para o casal, a equipe 

do cartório sempre foi muito atenciosa e cortês e os tratou com muito respeito e atenção nos 

dois processos. “Este casamento para nós foi uma oficialização da situação em que já 

vivíamos, sentimentalmente as coisas continuaram exatamente iguais, e era realmente isso 

que esperávamos, afinal estávamos e estamos muito felizes”, afirma A. 

Mas se sentimentalmente não houve mudança, o casal comenta que sentiu sim uma 

grande diferença entre a declaração de união estável e o casamento civil: “Para nós a palavra 

casamento vem acompanhada de uma importante decisão, de um importante desafio de a 

cada dia fazer alguém feliz sem esquecer de ser feliz em primeiro lugar.” 

Também questionei sobre a repercussão que ocorreu ao longo de 2013 sobre o 

casamento homoafetivo e a opinião deles sobre isso, e eles disseram que isto foi importante, 

afinal a mudança social só pode ocorrer quando este tema é conversado e evidenciado e que 

casar em meio a toda a essa polêmica deixou as coisas “muito mais animadas”.  

Outro ponto destacado na troca de e-mails é que eles talvez tenham sido um dos 

primeiros, se não o primeiro casal homoafetivo a sair do país e apresentar uma certidão de 

casamento. Na Alemanha, a união entre pessoas do mesmo sexo é chamada de 

“Lebenspartnerschaft”, isto é, uma “união civil e não um casamento”. Segundo Af a 

declaração de união estável brasileira também não é válida para reconhecimento no país por 

se tratar de um contrato. Quando foram solicitar o visto de permanência, a certidão de 

                                                 
69 Em conversa posterior para esclarecer estas decisões e processos eles me explicaram que se enganaram com as 

jurisdições, o casamento se deu já depois da IN nº 2/2013, isto é, sem a necessidade de conversão de união 

estável para casamento através da habilitação para casamento direto no cartório. 
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casamento ficou retida para análise durante quase seis meses, segundo o casal “um tempo 

muito maior que outros processos”. Por fim, a certidão foi aceita, mas dentro desta norma que 

regulamenta a união civil do país e não o casamento. 

Depois que trocamos alguns e-mails, Af disse que eu poderia procurá-los no 

Facebook para ver as fotos do seu casamento e ter um contato mais frequente com eles. Ele 

também encaminhou um e-mail para o cartório das Mercês para que me fornecesse uma cópia 

do processo do casamento para análise. Mas, mesmo com esta autorização, o cartório negou a 

cópia, alegando que o processo é confidencial.  

Aqui podemos ver a formalidade dos procedimentos dos cartórios: em nenhum deles 

(como já explicitado no capítulo dois) eu consegui analisar algum processo. Possivelmente 

isto só seria possível com uma procuração assinada e autenticada pelo casal, porém, durante a 

troca de e-mail’ s com a tabeliã esta possibilidade sequer foi mencionada. 

 

4.3 “O CASAMENTO É UMA ASSOCIAÇÃO DE TODOS OS SENTIMENTOS E 

PENSAMENTOS” 

 

O encontro com o terceiro casal aconteceu na manhã de uma segunda-feira nublada 

pós Páscoa na casa do casal, no dia 21 de abril de 2014. O contato foi estabelecido após a 

indicação do primeiro casal que entrevistei (Rm e Aw, em abril de 2013). Os casais são 

amigos e este último esteve presente na realização do casamento dos dois primeiros 

fotografando a cerimônia.  Adicionei Gj no facebook e trocamos mensagens algumas semanas 

antes da entrevista e mandei a minha carta de apresentação da Universidade e reiterei a 

confidencialidade dos dados da pesquisa e sugeri que a entrevista acontecesse num local que 

fosse mais tranquilo para os dois.  

Após alguns dias fui convidada para um café da manhã na casa deles. Gj me 

esperava no portão da casa, no Capão Raso (um bairro distante do centro, na região Sul de 

Curitiba). Eles também tiveram o cuidado de trocar mensagens comigo preocupando-se se eu 

chegaria de ônibus e como encontraria a casa certa. Após a recepção e apresentação 

conversamos na cozinha da casa para tomar o café da manhã e realizar a entrevista.  

Diferentemente dos outros entrevistados, eles apresentavam-se mais reservados e no 

início ouviam atentamente as perguntas que eu elencava antes de ligar o gravador. Ao longo 

do tempo a conversa tornou-se mais espontânea e falamos de fatos pessoais de forma 
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recíproca. Ao ligar o gravador sugeri que me falassem um pouco da sua trajetória, como se 

conheceram e por que resolveram casar.  

Ov era mais reservado que Gj, que mostrava-se mais aberto a esclarecer as dúvidas 

com relação ao casamento e a todo o processo anterior. De forma tranquila os dois mostravam 

um entrosamento bastante discreto e tímido do seu relacionamento. Gj nasceu no interior do 

Paraná, em Marechal Cândido Rondon, e há vinte anos mora em Curitiba. Tem 39 anos e é 

atualmente professor de matemática da rede municipal. Ov, 28 anos, é natural de Curitiba, 

formado em contabilidade e trabalha na área de logística.  

O casal se conheceu através de um site de relacionamento em janeiro de 2012 e 

passaram a conversar todos os dias até iniciar o relacionamento. Ov contou que a ideia de 

morar juntos partiu dos dois, pois o esposo na época estava com problemas no apartamento 

em que vivia, então como Ov e sua família já planejavam construir algo no terreno da sua 

casa ele conversou com sua mãe e irmãos para que isso fosse possível. Contudo, isto causou 

um estranhamento inicial na família mas que com o tempo “tudo foi acontecendo 

naturalmente”. Na construção da casa, cada detalhe foi planejado e contou com a ajuda e as 

mãos (literalmente) do casal: “... a fundação, a base, estrutura da casa fomos nós que 

fizemos, esse chão fomos nós que colocamos aqui dentro”, observa Gj, mostrando em seguida 

com orgulho a porta da cozinha, que mostra a estrutura e a profundidade da casa.  

As relações com suas respectivas famílias são descritas ao longo da conversa de 

forma primordial: Gj observa que hoje em dia sua família aceita melhor, mas que isto 

aconteceu após um longo processo de reconhecimento por parte do seu pai. Já Ov, também 

teve alguns problemas familiares durante o período em que resolveu falar abertamente que era 

gay. Os dois concordam quando Gj diz: “hoje eu entendo que é importante que a família 

saiba para que haja o carinho, o respeito”. O casal brinca que “geladeira toda casa tem mas 

ninguém quer que a sua geladeira seja diferente do que uma geladeira tradicional”, e fazem 

questão de frisar que na maior parte das vezes, para a sociedade, o gay é promíscuo e não é 

bem assim. E frisam “existe o respeito e a cumplicidade num relacionamento homoafetivo, 

como qualquer casal hetero”.  

Ao longo da entrevista compreendi o motivo pelo qual o cuidado com as 

informações era sempre evidenciado. Gj relatou que passou por uma situação muito delicada 

no seu antigo ambiente de trabalho, onde houve trocas de ofensas com outro funcionário por 

“questões de homossexualidade”. E agora, por trabalhar com a rede pública de ensino, ele 

acredita que “... a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tá lidando com pessoas, 
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ainda existe um preconceito muito grande, não vamos distinguir classe média, periferia, alta 

sociedade, a gente sabe que o preconceito está em vários lugares ... e como professor você é 

um exemplo”. Desta forma, ele optou pela posição de não se assumir homossexual no seu 

ambiente trabalho. Ov completa que compartilha deste pensamento e prefere não misturar 

vida profissional com a pessoal. 

Gj mencionou também uma “situação preconceituosa” numa reunião de professores 

do colégio em que trabalhou: Um professor havia feito a mudança de sexo e, na ausência 

deste na sala, a diretora indagou aos demais professores de forma pejorativa: “agora nós 

vamos ter que chama-lo de quê?”, e logo depois uma professora perguntou para ele se agora 

ele mudaria o seu nome para o substantivo feminino. 

É evidente ao longo da conversa a importância dos valores relacionados a família, 

sociedade e tradição para o casal, assumidamente reservados e caseiros, já que, segundo eles, 

boa parte das causas e passeatas LGBT’s que acontecem são uma “agressão para a sociedade” 

da forma como estão sendo veiculadas: “exibicionismo”, “pessoas sem roupa”, 

“promiscuidade”, “nada disso é necessário se for feito de forma organizada”. Para Gj “se 

nós queremos pedir um direito, alguma coisa, nós temos que pedir de uma maneira legal, 

vamos botar um carro de som? Vamos. Vamos fazer um show no final? Vamos. Só que não 

precisa ser nada agressivo para a sociedade”. Segundo Gj tudo isso de alguma maneira 

atrasa e faz com que alguns direitos e valores não sejam reconhecidos para pessoas 

homossexuais, além do preconceito grande que existe por parte da sociedade por conta disso. 

O casal procurava informações sobre união estável há algum tempo através de 

notícias pela internet mas não chegaram a realizar o contrato. Contudo, dois fatos culminaram 

na iniciativa de registro do casamento civil deles [agora, já autorizado]: Gj conta que 

trabalhava anteriormente num hospital e um dia uma “mulher lésbica” procurou a gerência do 

hospital para pedir o prontuário médico da companheira para dar entrada no INSS, o que lhe 

foi negado pois ela não tinha nenhum documento que comprovasse a situação das duas. 

 Segundo relata, o Conselho Regional de Medicina na época determinava que só se 

poderia fornecer este prontuário a alguém da família ou mediante procuração escrita do 

paciente autorizando, e que a partir daquele momento todos no hospital foram instruídos a não 

fornecer documentos (por receio de problemas posteriores com “seguro”, “testamento” e 

“herança). Ele lembra que, neste caso, foi acionado o setor jurídico da instituição. “Foi aí que 

nós paramos para pensar, poxa, se eu precisasse de um responsável legal meu irmão mais 
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próximo daqui fica a 90 km, ele teria que vir assinar qualquer coisa para esses fins? ... o Ov 

não é nada meu então?”  

A outra situação foi com um casal de amigos. Um deles veio a falecer e tudo aquilo 

que o casal havia conseguido em conjunto foi para a mãe deste, que não reconhecia a união do 

filho: “... neste caso eu falei pra ele [Ov], eu quero que você tenha direito ao que cabe a 

mim...  Um cuida do outro, às vezes está com gripe, um faz remedinho, café da manhã ... 

quero dizer, do que valeu viver tudo isso e depois, se um dia precisar? ... digamos, hoje a 

gente tem dívidas, se eu faltar, ou ele faltar, o salário do outro vai fazer falta para pagar 

essas contas, essas contas foram feitas juntas”. 

A admiração por amigos que realizaram o casamento civil também pesou na decisão 

do casal. Os amigos “C” e “P”, juntos há quatorze anos, e Rm e Aw (o primeiro casal 

entrevistado) foram de fundamental importância para a decisão dos dois. Para eles este 

último: “são corajosos, tornaram público isso, não pensaram só neles, pensaram na 

sociedade em geral. Eles têm uma vida mais aberta, mais pública. “Quiçá” em 10 anos a 

gente consiga conquistar o que eles conquistaram”. 

Assim, após muita conversa, no início de 2014 procuraram o Cartório do 

Pinheirinho para saber como era o processo de casamento civil. Como moravam no mesmo 

endereço, o casamento poderia ser realizado neste cartório ou no interior do Paraná, cidade 

onde Gj nasceu. Mas por ser uma cidade do interior e do “falatório que poderia gerar” 

acharam melhor fazer em Curitiba. Contam que todo o processo foi muito tranquilo, eles já 

haviam pesquisado na Internet sobre o regime de bens para que no dia estivessem com tudo 

certo e organizado e, como optaram pela comunhão de bens, foram ao cartório com 

testemunhas para dar entrada no processo de casamento. 

O casal confeccionou o convite do casamento civil, etapa por etapa, e houve um 

almoço após o casamento num restaurante, sob forma de adesão, pois, segundo o casal, a festa 

de casamento aconteceria mesmo só no ano que vem, com uma cerimônia religiosa para 

familiares e amigos íntimos. Para eles “o casamento civil é uma conquista de direitos e 

valores. Para a família agora a gente vai ter que responder pelo outro”, “A lei vem para 

igualar”, completa Ov, e Gj conclui: “para tentar igualar, por que ainda está longe disso”.  

O casamento aconteceu no dia 03 de maio, as 11h no cartório do Pinheirinho. O 

único problema relatado pelo casal foi com relação aos horários disponíveis para o casamento, 

eles acham que a escolha dos horários deveria ser mais flexível, de acordo com a vontade dos 
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noivos. O impedimento do Juiz de Paz em não realizar nenhuma cerimônia fora do cartório 

pesou: “A gente perguntou se o juiz ia no local fazer a cerimônia, ele não vai... ouvi dizer que 

depende do juiz, sei que gera custos, só que a gente tava disposto a pagar, se o juiz pedisse 

mil reais eu pagaria, mas que ele fosse no local do evento, agora a gente vai fazer uma festa 

sem cerimônia?” Ov reitera: “A gente não quer fazer igual aos heteros, é um casamento 

diferenciado”. “Todo mundo vai vir pra um casamento que não é casamento? Fica uma coisa 

meio estranha”, finaliza Gj. 

Os dois encontraram um pastor em São Paulo que vai realizar a cerimônia religiosa 

no ano que vem (2015) num CTG- Centro de Tradições Gaúchas em Curitiba. A 

intermediação com o clube se deu porque o cunhado de Ov participa do setor administrativo e 

ofereceu o espaço para cerimônia. A intenção do casal é fazer uma homenagem para os pais e 

à família e mostrar a todos sua história, “Há três anos atrás tudo começou, para que as 

pessoas entendam... pra que eles vejam que não houve aquela questão assim ... de 

simplesmente casar. Tem uma história, existe uma historia. Assim como os heteros têm, nós 

também temos a nossa”.  

Como já estava há algumas horas conversando o casal decidi encerrar a entrevista, 

ao que fui convidada a participar do casamento civil e da cerimônia religiosa que aconteceria. 

Eles me deram um convite e falaram que embora não saibam como a vida deles seria retratada 

por mim, sabiam que era uma pesquisa séria e que talvez fosse importante presenciar o 

casamento no civil para saber como isso acontecia, já que eu já havia falado que isso era uma 

parte da minha pesquisa. Agradeci a gentileza e depois conversamos sobre trabalhos pessoais 

que eles realizam em conjunto, além dos inúmeros preparativos e idealizações para a “festa de 

casamento” no ano que vem.  

Outro fato importante de ressaltar nesta terceira entrevista, mas segunda que eu 

realizava pessoalmente, é que não tem como fugir da ideia do que estes casais pensam sobre 

uma pesquisa acadêmica e sobre aquilo que eles gostariam que fosse retratado. Houve um 

momento em que conversamos sobre a ideia de casamento e meu interlocutor disse: “Eu li 

uma frase quando meus pais fizeram boas de prata, se quiser anotar, acho que vai valer 

bastante ... o casamento é uma associação de todos os sentimentos e pensamentos, ou seja, 

uma sociedade”. E Ov completou: “É união de tudo, é a minha família se unindo com a do Gj 

e a gente viver em harmonia, viver em feliz, partilhando tudo que a vida tem pra dar.”  
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4.4 “UM MISTO DE ALEGRIA, DE NERVOSO, DE TUDO”  

 

Este encontro foi muito particular e especial. Há mais ou menos um ano tentava 

conseguir uma entrevista com Ms e Vr desde que as conheci no casamento de Rm e Aw (o 

primeiro casal entrevistado). Já havia procurado notícias relacionadas ao casamento das duas 

na internet para conhecer um pouco mais da sua história: Elas foram as primeiras mulheres a 

conseguirem a conversão de união estável para casamento em Curitiba e no Paraná, em 24 

agosto de 2012. 70 

Como eu havia trancado a matrícula no semestre anterior, resolvi esperar o início de 

2014 para uma entrevista com elas. Conversei por telefone com Ms recordando-a sobre quem 

eu era e a minha pesquisa. Ela disse se lembrar de mim e pediu que eu encaminhasse 

novamente minha carta de apresentação por e-mail e que iria conversar com Vr sobre a 

entrevista, mas que seria um pouco difícil na época pois elas iriam viajar no seu período de 

férias para fora do País. Mas ela me tranquilizou dizendo que quando voltasse entraria em 

contato.  

E ela entrou. Eu já as havia adicionado no perfil em conjunto que elas mantêm no 

facebook e trocado algumas mensagens, e perguntei se conheciam mais alguém para me 

apresentar, preferencialmente mulheres, pois até então só havia entrevistado casais de 

homens. Elas me passaram o contato de Cn e Ma e me disseram para ligar em seguida que 

elas já esperavam pela minha ligação. No telefone conversei com Cn e ela foi muito receptiva 

quando perguntei se podíamos realizar a entrevista num local reservado, já que Ms e Vr 

sugeriram que fizéssemos a entrevista todas juntas. Além disso, elas também sugeriram que se 

houvesse mais casais para entrevistar que eles estivessem presentes, pois aí poderiam 

conhecer estas pessoas. Não encontrei, mas encontrei as quatro numa noite de sábado, no dia 

10 de maio de 2014, às 19h30, na casa de Cn e Ma, mais precisamente no espaço que elas têm 

na casa que é destinado ao curso de Gastronomia que Cn oferece.  

Ao chegar fui recepcionada por Cn e Ma e conduzida a uma enorme cozinha onde 

Cn ministra seus cursos de culinária e tudo estava cuidadosamente preparado para a 

entrevista: Elas fizeram tortas, salgados, doces para a recepção e Ms e Vr chegaram logo 

                                                 
70 Casal oficializa o primeiro casamento civil entre mulheres em Curitiba. Gazeta do Povo. Curitiba, 2012. 

Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1290383&tit=Casal-oficializa-o-

primeiro-casamento-civil-entre-mulheres-em-Curitiba> . Acesso em: 25/06/2014. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1290383&tit=Casal-oficializa-o-primeiro-casamento-civil-entre-mulheres-em-Curitiba
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1290383&tit=Casal-oficializa-o-primeiro-casamento-civil-entre-mulheres-em-Curitiba
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depois junto com sua filha e mostraram um grande entrosamento com elas. Quando sentamos 

à mesa e começamos a conversar sobre a forma como eu conduziria a entrevista, novamente 

elenquei perguntas sobre trajetória pessoal, profissional, casamento e se houve processos 

anteriores. Pedi que falassem abertamente como foi o processo de cada casal e que não 

haveria problema se todas falassem juntas e conversassem sobre isso.  

Com relação à presença do gravador e ao que eu colocaria na entrevista, a única 

ressalva feita por Ms. e Vr é que eu preservasse o nome da sua filha, pois elas já sofreram 

durante muito tempo perseguição por terem sido as primeiras mulheres a se casar em Curitiba. 

Cn e Ma não fizeram objeções, mas ainda assim preferi não mencionar durante a entrevista.  

Foi uma experiência muito interessante e recompensadora, dentro e fora da pesquisa, 

não digo mais que as outras entrevistas que realizei, pois cada uma em cada momento que foi 

realizada foi importante. Porém naquele dia em especial as coisas não estavam fáceis, o prazo 

se esgotava, os cartórios com os quais eu já havia entrado em contato não avançava as 

intermediações com outros casais, as informações eram difíceis de se conseguir e naquele 

momento conversar e conhecer estas pessoas foi muito gratificante.  

 Ms e Vr preferiram que as outras duas iniciassem enquanto elas ouviam 

atentamente. Em alguns momentos elas opinavam, davam risada, falavam de outras situações. 

E já no final da entrevista, quando acabou a bateria do meu gravador, estávamos todas 

chorando vendo vídeos dos casamentos delas, tirando fotos, conversando sobre outras coisas 

do cotidiano, enfim, coisas que um instrumento não capta. Ao final de quatro de horas, fui 

embora com Ms e Vr e elas também me forneceram cópia da certidão de casamento delas, 

além do DVD original, para que eu pudesse utilizar como consulta.  

Ma tem 55 anos e Cn 47, ambas enfermeiras e trabalham no Serviço Municipal de 

Saúde de Curitiba. Conheceram-se no curso de pós-graduação, em 1993.  As duas já haviam 

tido relacionamentos heterossexuais até se conhecerem e após um longo período (nove anos) 

até conseguirem assumir os sentimentos e o que cada uma significava para a vida da outra, foi 

a vez de Cn não assumir publicamente a vida das duas: Foi somente em 2008, quando tiveram 

uma briga séria, que Cn resolveu botar na balança e decidir se iria “viver a vida para os outros 

ou para ela”. 

A entrada de Cn na coordenadoria do programa de DST/AIDS deste ano mudou a 

forma, segundo Ma, de ver o relacionamento das duas, já que lá a esposa conheceu histórias e 

trajetórias de outras pessoas que eram homossexuais. Foi no meio desse turbilhão que o casal 
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conheceu Vr e Ms.  Cn conta que tentou puxar assunto com Vr [que trabalhava no mesmo 

setor] e quando a indagou sobre o que o marido dela achava dela trabalhar ali [por conta da 

aliança que Cn viu no dedo ela] Vr respondeu que era casada com uma mulher, não com um 

homem e que se houvesse algum problema era melhor ela dizer naquele momento, pois não 

queria “problemas” no ambiente de trabalho. [Neste momento V. interrompe e conta que isso 

já havia acontecido com outra chefe por conta do casamento com Ms.] Para Cn este foi o 

início de uma grande amizade e de especial importância para o seu relacionamento com Ma: 

“a convivência com as meninas foi fundamental, é natural como qualquer outro casal não 

tinha nada de diferente”.  

Em 2011, Cn e Ma resolveram realizar a declaração de união estável, como uma 

forma de oficializar o relacionamento para os amigos: “As meninas [Vr e Ms] já tinham feito, 

então nós pedimos o contrato delas e alteramos a nossa realidade, fizemos um almoço”. 

Cerca de quarenta pessoas estiveram presentes, pessoas que, segundo elas, foram as mais 

importantes na vida do casal. Depois de um tempo tentaram realizar a conversão de união 

estável para casamento, mas tiveram o seu pedido negado [Neste momento Vr e Ms relataram 

que a repercussão do casamento das duas foi muito grande e durante oito meses todos os 

outros pedidos de conversão para casamento em Curitiba foram negados, logo após o seu 

casamento (no dia 24 de agosto de 2012).] 

Cn e Ma contam que como em 2013 o “STF” autorizou o “casamento para pessoas 

do mesmo sexo” e esta “lei” deveria ser cumprida, elas foram novamente ao cartório do 

Boqueirão e foram muito bem recebidas, mais uma vez, pela mesma pessoa que já havia 

realizado o processo de declaração de união estável no registro civil [e, descobrimos que era a 

mesma escrevente que eu mantive contato deste cartório], mas mesmo assim a conversão de 

união estável para casamento foi negada. 

O casamento de Cn e Ma aconteceu somente no dia 22 de junho de 2013, segundo 

elas de forma inesperada: houve um atraso no cartório porque a Juíza de Paz responsável pelo 

casamento foi até a sua casa buscar o computador porque ela [a juíza] queria que tivesse 

música na cerimônia, mas não qualquer música, a música tema do relacionamento das duas. 

Elas relatam que isso foi motivo de muita alegria e satisfação e quando indaguei o que foi 

tudo isso para elas, me responderam: “A oficialização, sabe? você poder [ter] os deveres, 

direitos. Porque quando você vai morar com uma pessoa, você já assume os deveres: de 

cuidar, de ajuda a prover ...” Neste momento ela aponta para Vr e Ms e diz: “é igual ao 

delas”.  
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Para as duas, o problema disso não acontecer antes (o casamento homoafetivo) era a 

perda de diversos direitos: “A tua companheira fica doente, você não pode se afastar.” Vr 

interrompe e completa: “Mas hoje você pode se afastar para cuidar da sua esposa [entonação 

na voz], isso é um direito adquirido”.  

Ao final da cerimônia no cartório foi realizado um brunch com os amigos porque, 

segundo Ma, na época a situação não permitia uma festa grande (novamente utiliza como 

exemplo o casamento de Ms e Vr), mas que, para elas, nada mudou, é tudo muito “normal” e 

“tranquilo”: “Pra nós não foi o papel que fez diferença na questão de sentimentos, isso não 

muda nada, nem mesmo as responsabilidades. O que mudou foi a garantia dos nossos 

direitos”. O preconceito não passa despercebido pelo casal, mas colocam que hoje é diferente, 

antigamente havia um peso maior.  

Por fim, quando as duas começaram a silenciar eu disse que já estava ótimo até ali e 

que iria passar para Vr e Ms, e antes de interromper a gravação perguntei se havia mais 

alguma coisa que elas gostariam de dizer, ao que Cn, me respondeu sobre a ideia de 

casamento para as duas: “Casamento para nós é compartilhar a vida. O resto não mudou.” 

Ao olhar para Vr e Ms elas se olharam rindo e todas acabamos caindo na risada quando Ms 

falou: “Pode começar com a Vr, ela é um leque de emoções”.  

Vr, 42 anos e Ms 56, técnicas em enfermagem, são funcionárias públicas e trabalham 

atualmente na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Ms também possui graduação em 

Ciências Sociais pela PUC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) nos anos 90. Para as 

duas o casamento sempre foi o objetivo da relação e para Vr a realização de um sonho desde 

muito nova: “... eu queria casar, nós queríamos casar. Eu queria ser casada. Não queria 

dizer assim, ela é minha companheira. Não, ela é minha esposa. Tem uma conotação 

diferente... Ser casada pra mim é tudo. Não é só um papelzinho, eu queria me sentir casada”. 

O “padrão sociedade”, isto é, namorar, ficar noiva e casar com um homem, como descreve, 

nunca esteve nos seus planos.  

Para Ms suas escolhas pessoais ocorreram de maneira muito “natural” já que seus 

pais sempre souberam da sua “orientação sexual”, Vr pelo contrário, teve um grande problema 

ao contar para sua mãe e toda a família aos vinte e dois anos de idade: Já morando sozinha 

relatou que quando ligava para casa [emocionada] ouvia sua mãe dizer para o seu pai ao 

telefone que não queria conversar com ela. Ela conta que no inicio isto foi um peso muito 

grande mas que hoje em dia as coisas mudaram: “Agora é Ms (no diminutivo) pra cá, pra 

lá...”. Ela analisa que os fatores que levaram isso acontecer é que “criação de antigamente era 
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diferente” e há muitas pessoas em situação parecida. E que foi o carinho e amor do pai a 

grande “base para sua vida”. Para Vr daqui a alguns anos isto poderá vir a ser mais tranquilo, 

mais “normal”. 

Elas se conheceram há doze anos quando Vr foi transferida para o mesmo hospital 

em que Ms trabalhava. Esta última mantinha até então um relacionamento e só passaram a ter 

um envolvimento de verdade quando Vr sentenciou que só ficariam juntas se ela estivesse 

solteira. Elas contam, aos risos, que tudo tinha a ver com o signo das duas pela forma como as 

coisas se conduziram. O envolvimento aconteceu de maneira rápida e após uma cirurgia 

bariátrica de Vr ela pegou suas coisas e simplesmente foi para casa de Ms e não saiu mais de 

lá.  Após dois anos e meio de relacionamento resolveram fazer uma declaração de sociedade 

particular que era o que na época (2004) era permitido, mas obviamente isto não era 

suficiente.  

Em 2011, quando saiu a decisão do STF a favor da união estável elas também 

fizeram o contrato, já que a questão dos direitos para as duas era importante mantendo-se 

constantemente “atualizadas”. Vr, ao ouvir um comentário de uma amiga de que no cartório 

do Portão já estavam realizando o “casamento gay”, foi até lá para se informar e confirmou se 

isto poderia dar certo, então, foi direcionada ao cartório de Santa Quitéria, que era a sua 

região, e ao chegar lá recordou que conversou com quatro, cinco pessoas, nenhuma sabendo 

precisar exatamente como o casamento poderia ser feito: “Ninguém sabia responder o que eu 

precisava fazer para casar. Porque nunca ninguém havia casado em Curitiba. Ninguém tinha 

noção do devia ser feito”.  

Houve um levantamento e comprovação de todos os documentos do casal para que o 

processo de conversão fosse iniciado, mas mesmo assim foram alertadas que isto poderia não 

dar certo, já que o caso iria ao Ministério Público. Segundo o casal, nunca nenhum 

procedimento desse tipo tinha sido realizado antes em Curitiba: “Ao mesmo tempo já 

estávamos fazendo a lista de casamento, lembrancinhas, organizando tudo”, sem qualquer 

segurança que isso poderia vir de fato a se concretizar. 

Vr conta de maneira detalhada como foi a espera e a resposta desse processo: ao 

receberem a ligação da escrevente do cartório, que elas até já “reconheciam pela voz” esta 

funcionária disse: “Que resposta você quer?” Vr relata de maneira bastante emocionada “... 

só quero saber a verdade, não importa qual seja”. Ao ouvir que o processo tinha sido 

deferido, relata que gritou, chorou, ligou para Ms [largando tudo no trabalho para ir correndo 
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para casa] e começaram a avisar as pessoas que o “casamento de fato” aconteceria. [Neste 

momento todas começam a rir bastante e se mostram emocionadas com o relato]. 

O casal reflete que tinha uma noção de que esse acontecimento era “histórico” e que 

isto causou em Vr insegurança. Foi Ms quem incentivou a esposa a notificar a imprensa e 

passou a ela segurança de que tudo isto era importante “para que outras pessoas soubessem e 

fossem atrás de seus direitos”. Para formalizar o ato elas foram ao cartório com um casal de 

amigos casado oficialmente e Vr não soube precisar o motivo dessa solicitação do cartório, 

mas naquele momento, isso não era passível de questionamento. Como na união estável já 

haviam declarado que o regime era comunhão parcial de bens, isto não poderia ser modificado 

para comunhão total, como era o desejo das duas. Mas para Vr isso já era um grande passo: o 

sonho de se casar estava próximo, e teria um “casamento normal finalmente”: “Eu queria um 

dia da noiva, eu queria ter alguém que fosse me maquiar, me pentear”.  

Para o casal, a participação de Ma e Cn foi primordial para que isso acontecesse: 

elas acompanharam todo o processo anterior e foram as madrinhas do casamento na cerimônia 

realizada à noite no dia do casamento do cartório. Todas começam a relatar a sua própria 

experiência deste dia e Vr e Ms comentou que a preocupação era como tudo isso seria 

noticiado pela imprensa: “Eu sou uma pessoa comum, entendeu? Eu não preciso de flash, eu 

não preciso de nada”. Ms completa: “E esse era o momento do flash, o momento de 

aparecer”. Vr disse que não sabia como lidar com toda esta situação. Ma foi buscá-la na sua 

casa e ao descer do carro a repórter da RPC [emissora afiliada à TV Globo] estava de 

prontidão na entrada do cartório pedindo-lhe “algumas palavrinhas”: “Eu não estava 

preparada para aquilo... Por um momento falei, eu não vou entrar, pelo amor de deus. Eu 

dizia para Cn (que estava perto dela): ‘o que é tudo isso?’ Eu lembro dela me abraçando, 

dizendo: ‘se acalme’. Eu nunca vou esquecer isso”.  

A dificuldade para a realização da cerimônia foi conseguir um padre que realizasse o 

casamento, o casal é católico mas procurava alguém que aceitasse realizar a benção e isto era 

fundamental para as duas já que no seu entendimento “não estavam fazendo nada de errado”. 

Elas contam que ligaram para todas as igrejas de Curitiba e até mesmo para São Paulo e só 

conseguiram um pastor em Maringá que não fez objeção alguma em vir para Curitiba. A festa 

do casamento aconteceu em um restaurante no bairro de Santa Felicidade.  

Elas contam que tiveram a preocupação de contratar seguranças, tanto no cartório 

quanto no restaurante pois não sabiam o que poderia acontecer. A lista de convidados pulou de 

cem, para cento e quarenta pessoas, já que os jornalistas ficaram para o jantar, ao seu convite: 
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“Quando eu cheguei na porta do restaurante a imprensa estava lá. O motorista abriu a porta 

[do carro] e indagou se eu queria conversar com eles. Como não havia o que pudesse ser 

feito, achei melhor que todos entrassem... Foi um misto de alegria, de nervoso, de tudo”.  

Começamos a assistir ao vídeo do casamento que elas trouxeram para o encontro e já 

não havia espaço para reflexões e esclarecimentos, agora a emoção e as lágrimas tomaram 

conta da conversa: todas em silêncio observando a entrada da noiva e cada uma relatando com 

foi a organização deste dia. Os detalhes e descrições também foram acrescentados por Cn e 

Ma, que também fizeram questão de mostrar o vídeo do seu casamento. 

 

4.5 “O COMEÇO DE UMA NOVA VIDA, UM GRANDE PASSO” 

 

Três dias depois aconteceu a última entrevista com os casais. Uma amiga sabia que 

eu estava procurando casais para a monografia já havia me passado o perfil em conjunto 

destas duas jovens no facebook em abril. Ge 26 anos, auxiliar administrativa, e Cah 27 anos, 

advogada, são naturais de Curitiba. Somente no dia 13 de maio, às 21 horas, elas me 

receberam no seu apartamento no centro da cidade, pois durante o mês de abril estavam nos 

preparativos do seu casamento e em lua de mel.  

Elas também se preocuparam em me ajudar a achar o endereço da residência e Neste 

dia uma amiga delas estava presente e acompanhou a conversa. A entrevista aconteceu de 

forma descontraída mas bem objetiva nas descrições dos detalhes do casamento com relação 

aos outros casais, a todo momento se entreolhavam carinhosamente antes de falar e, aos risos, 

por vezes, atropelavam-se nas palavras uma da outra e trocavam olhares apaixonados e antes 

de contar a história do relacionamento.  

Anteriormente, ao trocar mensagens no facebook, eu já havia observado que 

conhecíamos pessoas em comum e ao chegar, resolvi iniciar a conversa desta maneira pois 

diferentemente dos outros casais, com elas eu quase não havia conversado e falado sobre a 

minha pesquisa. Então fomos para a sacada do apartamento e conversamos um pouco sobre 

relacionamentos e escolhas pessoais. Fui questionada se era homossexual também e se a 

escolha do tema da pesquisa foi de alguma maneira por isso. Então percebi que em outros 

momentos também já tinha ouvido esse tipo de pergunta e refleti sobre a maneira como eu me 

portava durante esse pouco mais de um ano de pesquisa (nas considerações finais eu retomo 

esta questão). 
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Para Cah e Ge a atração por mulheres aconteceu “de forma natural”, isto é, desde 

criança para as duas isso era perceptível, já que estas questões “mostram-se de maneira 

espontânea no cotidiano”, contudo, somente quando tiveram um “relacionamento sério” é que 

resolveram contar para a família. As duas se conheceram numa balada no Largo da Ordem, 

em Curitiba, e estão há pouco mais de quatro anos juntas. Concordam que desde o início o 

relacionamento não há nada de “diferente” do relacionamento de outras pessoas: “A gente 

sempre fala que a gente não é nem um pouco ativista... A gente não levanta nenhuma 

bandeira gay, dessa forma assim, porque pra gente nós não somos diferentes, a gente é 

normal como qualquer outra pessoa”, novamente, tal como os outros casais. Elas dão risada e 

falam que quando saem na rua observam que outras pessoas reparam nelas, mas que isso 

também é “normal” e procuram encarar na brincadeira.  

Elas falam de uma situação constrangedora que aconteceu há algum tempo num café 

conhecido no centro de Curitiba, onde contraditoriamente o público é “GLS” e de um “nível 

maior”. Segundo o relato, de forma discreta elas trocavam carinhos e estavam de mãos dadas, 

quando o garçom dirigiu-se à mesa, pedindo desculpas, e disse que ali era um “lugar de 

família”. Elas foram embora mas se questionaram: “A gente não é família?”.  

Cah e Ge afirmaram que elas tentam a todo momento tomar o máximo de cuidado 

em ambientes públicos, principalmente quando há crianças, mesmo sabendo que elas “vão 

conviver num mundo assim daqui para a frente”. Contam que o assédio é recorrente em 

baladas e bares, homens perguntando sobre o relacionamento das duas, ou se querem fazer um 

ménage. Elas contam que devolvem para estas pessoas brincando: “Por que você e o seu 

amigo não se beijam? A gente é noiva, tem um relacionamento”. Ge completa: “O pessoal 

associa homossexualidade a promiscuidade”. 

Elas falam um pouco da imagem que é frequentemente associada a homossexuais e 

destacam que o posicionamento delas é muito diferente do que frequentemente é veiculado: 

“A gente viu os vídeos da parada gay... e é promíscuo, sem roupa... imagens de homens sem 

roupa, dançando e rebolando no chão. A gente acha que é muito forte e isso acaba 

denegrindo a imagem do homossexual”. Contam que chegaram a conhecer o Grupo 

Dignidade mas não se identificaram, e que levam uma vida “muito normal e natural como a 

maioria das pessoas.” 

O casamento aconteceu no dia 23 de abril de 2014, às 14 horas, no Cartório 

Guimarães de Macedo, a duas quadras de onde elas moram. Procuraram em janeiro outro 

cartório, mas foram direcionadas para o da sua região. Cah foi pessoalmente ao cartório tirar 
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dúvidas a respeito dos procedimentos e principalmente da cerimônia, além das explicações 

gerais da funcionária, também recebeu um informativo com os valores dos regimes de bens, 

que varia conforme a escolha do casal. 

Cah em outro momento ligou novamente para o cartório para saber se o Juiz de Paz 

poderia ir à cerimônia que seria realizada num restaurante em Santa Felicidade, ao que lhe foi 

respondido que, como era outra cincunscrição, o processo do casamento poderia ser mandado 

para lá, mas que isto era complicado. A sugestão foi que ligassem para o escritório e para o 

número pessoal do juiz para acertar com ele a cerimônia, que seria “fictícia”, pois elas já 

estariam de fato casadas [no papel].  

A preocupação maior para elas não eram as custas do deslocamento do Juiz, mas se 

ele estaria à vontade para realizar a cerimônia. Então ligaram no número informado e a 

secretária as tranquilizou dizendo que este Juiz já havia realizado outros casamentos 

homoafetivos e que poderia conversar com elas para tirar eventuais dúvidas. Acertaram com 

ele e o seu substituto (pois ele teria de sair um pouco mais cedo da cerimônia por questões 

pessoais) o valor de R$ 350 para a realização da cerimônia. Segundo elas foi abaixo do 

esperado, pois na pesquisa que fizeram o valor era mais de R$ 600.  

Quando perguntei se houve diferenças do casamento no cartório e na cerimônia 

religiosa que realizaram, Cah disse: “o casamento civil não envolve de nenhuma forma a 

questão religiosa, a questão não é se são dois homens, duas mulheres... é sim uma questão de 

responsabilidade civil entre duas pessoas, de como a gente vai se relacionar com os bens de 

quando a gente está junto, com nossos filhos, o registro dos nossos filhos”. Ge descreve que 

esta etapa é uma responsabilidade maior de uma com a outra, pois não são mais namoradas, 

não é apenas o sentimento de querer estar junto: “É o começo de uma nova vida, um grande 

passo. A partir do momento que eu casei eu deixei toda a minha vida para trás, a gente acha 

certo casar, fazer tudo nos conformes...”. 

A cerimônia foi organizada detalhe por detalhe, elas brincam ao longo da entrevista 

que Cah não deu descanso para Ge pois elas elaboraram, confeccionaram e estiveram 

presentes etapa por etapa na decoração da cerimônia, desde o porta guardanapo até a posição 

de cada objeto no restaurante: “A gente queria que as pessoas que estivessem ali [fossem] 

aquelas que acompanham nosso dia a dia, não pessoas que nunca vêm ver a gente. A festa foi 

para 90 pessoas, não tão grande, a prioridade era para pessoas da família, que a gente 

gosta, e os amigos, primos e as pessoas que estão sempre com a gente”, completa Cah.  
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Algumas pessoas da família ajudaram neste processo e “tudo sempre ocorreu de 

maneira tranquila” dentro da casa das duas. Ambas já moravam juntas antes de casar e quando 

perguntei sobre o que tudo isso significou para elas, observam: “Esse é o nosso conceito de 

família, essa proximidade, almoçar, jantar, tudo”, diz Cah. Então, Ge fala que na sua casa 

também era assim, todos na família faziam as coisas juntos e a busca por filhos completa isso. 

Elas pretendem se estabilizar financeiramente para futuramente fazer uma inseminação 

artificial, e aqui, para elas, não cabe uma terceira pessoa: “Uma família não é composta de 

três pessoas, digamos duas mães e um pai. Claro que a gente precisa de um homem para 

gerar um filho, mas a gente não quer uma terceira pessoa interferindo na nossa relação”, diz 

Ag.  

Ao finalizarmos a entrevista agradeci por terem me recebido e as duas foram muito 

solicitas perguntando se estava “adequado” para a minha pesquisa. Cah ao final falou 

novamente que, a “concepção de casamento” e de tudo que aconteceu no relacionamento das 

duas é porque: “a partir do momento que você quer ficar com aquela pessoa, são só vocês 

duas.”   

*** 

Na saída, elas me conduziram ao Terminal do Guadalupe, pois já estava muito tarde. 

Enquanto caminhávamos elas chamaram a minha atenção para a forma como andavam na rua; 

achei curioso, pois era como se no entendimento do casal eu estivesse de alguma maneira 

analisando e constatando aquilo que elas me diziam, mesmo que naquele momento eu não 

estivesse fazendo isso de forma consciente. De maneira geral isso aconteceu em todas as 

entrevistas realizadas: As trocas, experiências e reflexões não acabam quando você aperta o 

botão “desligar” do gravador.  

A situação de pesquisa produz para os dois lados, reflexividade: eles refletem sobre 

suas experiências e sobre o que pode ser importante deixar registrado em seus depoimentos; 

da mesma maneira o pesquisador reflete sobre as condições em que o encontro se deu e suas 

implicações. A responsabilidade de falar sobre pessoas que você muito pouco conhece embora 

tenha passado algumas horas conversando com elas é complicada:  descrever sentimentos, 

emoções e histórias de vida que não cabem em algumas páginas escritas de monografia.   

O objetivo deste capítulo foi oferecer alguma aproximação às experiências de 

homens e mulheres homossexuais que oficializaram os seus casamentos. Os depoimentos 

mostram experiências que se diferenciam, mas também convergem em vários aspectos. A 

recorrência de temas como casamento/direitos, casamento/família, casamento/afeto é 
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evidenciada ao longo da fala dos meus interlocutores. Embora o trabalho não pretenda 

analisar essas experiências especificamente a partir de categorias como gênero e sexualidade 

(conforme dito na Introdução), o diálogo e a busca por uma aproximação teórica se fazem 

necessários. 

Outros autores já vinham discutindo a problemática das uniões homoafetivas em 

estudos anteriores. Segundo Grossi (2003), as reivindicações dos direitos homossexuais 

ganharam destaque no final da década de 1990 no país, “questionando os modelos ocidentais 

modernos de parentesco, marcados pelo modelo de um conjunto formado pela díade do casal 

heterossexual com sua prole” (GROSSI 2003: 265). Segundo Mello (2005), as discussões 

relativas aos direitos homossexuais ganharam destaque nacionalmente e questões relativas às 

modalidades familiares foram discutidas amplamente no Brasil e casais passaram a assumir 

publicamente - e para si mesmos - suas relações amorosas. Já para Miskolci (2007), o 

consenso sobre esta parceria civil traz outras problemáticas acerca do reconhecimento legal 

destas relações, pois, segundo o autor, elas “se igualam ao modelo heterossexual monogâmico 

estável”, ou seja, “casais assim formados revelam-se aceitáveis quando adotam um modelo de 

relação comprometido com a manutenção da ordem social, das hierarquias de gênero e com 

práticas sexuais convencionais” (MISKOLCI 2007: 124). 

Atualmente a união civil tornou-se um fato. As compreensões decorrentes deste 

processo podem ser analisadas ao longo do capítulo na fala dos meus interlocutores, de modo 

que a complexidade a sua trajetória evidencia-se nas diversas recorrências e tentativas de 

definições dos desdobramentos jurídicos que levaram ao reconhecimento do casamento. A 

dificuldade com as apropriações e análises desse processo também foram sentidas por mim ao 

longo do campo e da pesquisa.  

Os seis casais entrevistados de modo geral relataram o reconhecimento dos seus 

direitos civis na sua relação com o cartório e na autorização das jurisdições que lhes 

garantiam isso. Reflexões sobre “seriedade, “respeito”, “direitos legais” são reafirmados e 

atribuídos a este serviço público. Metade dos casais (Rm, Aw; Af, Mt; Cn, Ma) já havia 

passado pela experiência de tentar realizar a conversão de união estável para casamento 

anteriormente à união civil e não obteve êxito. O conflito é evidenciado aqui através de 

categorias distintas: a ideia que estas pessoas fazem do “direito” em relação ao “afeto”, isto é, 

os sentimentos e experiência do seu cotidiano são intensificados na imprevisibilidade de um 

direito que estava sendo construído.   
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O resultado do processo “indeferido” causou indignação na fala do casal que reagiu 

com emoção ao ler o resultado e indagou: “Então eu não posso ficar junto?” (Rm, Aw), 

questionando a prerrogativa de uma pessoa exterior para decidir se a relação dois é 

“adequada”: “É como se te tirassem um direito, como se você estivesse errado, alguém fez um 

julgamento ... é forte”, sentenciam.  

O artigo de Nichnig, Grossi e Wolff (2010) analisa as “Conjugalidades homoeróticas 

no judiciário brasileiro”, em particular processos ajuizados para solicitar o benefício de 

pensão no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS depois da morte de seus companheiros 

indeferidos pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul nos anos de 2001 e 2005. 

Na análise judicial foram levadas em conta relações homoafetivas calcadas no afeto em 

relação às famílias heterossexuais mas, para os autores, isso restringe a análise desse universo: 

 

As decisões judiciais podem ser vistas uma forma de limitar, por exemplo, os 

comportamentos e às diversas formas de relações afetivas. Assim, são regrados pelo 

ordenamento jurídico que age, muitas vezes, de forma repressiva, como aquele que 

dita o “normal”, o correto e o desejado. (NICHNIG, GROSSI, WOLFF 2010: 3). 

 

Diante destes fatores, a ausência da “lei” para estas famílias, segundo os autores, 

resulta em inúmeros incômodos e na busca por reconhecimento dos seus direitos, como se 

estes casais não fossem “sujeitos de direito” e precisassem reivindicar garantias.  

O casamento, segundo meus interlocutores, vem de acordo com associações e 

afazeres da vida cotidiana e no reflexo da relação com a família, isto é, anteriormente às 

jurisdições e ao cartório, que vêm para garantir direitos. A família é de importância 

fundamental nas suas relações pessoais e sobretudo no reflexo que estas pessoas tem de si. O 

trabalho de Amorim (2013) “Nós já somos uma família só faltam os filhos – Maternidade 

lésbica” também aponta esta questão nas análises dos depoimentos de suas interlocutoras 

sobre o sentido de família: 

 

O respeito e a estabilidade, aqui transparentes na ideia de uma família estruturada, 

parecem emergir como base que permite igualar os distintos arranjos conjugais, 

alçando os parceiros do mesmo sexo de um lugar de desconfiança para o ideal da 

relação familiar sadia, feliz, normal. (AMORIM 2013: 71). 

  

As relações familiares são descritas pelos meus interlocutores atualmente como 

“boas”, onde a “aceitação” em alguns casos ocorreu após um período de tempo (GJ, Ov; Vr, 

Ms; Cah, Ge), isto é, demarcando que desde o início do relacionamento até o “contar para a 
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família” houve um processo a ser trabalhado. Para Oliveira (2013) em “O preço da liberdade? 

Homossexualidade masculina, deslocamento e família”, a noção de aceitação é uma categoria 

de relacionalidade, que tem destaque nos discursos de homossexuais e nas reflexões sobre 

suas relações familiares de origem. Portanto, formas de “inclusão, exclusão e hierarquização” 

podem ocorrer: 

  

Aceitação’ é um termo que os meus interlocutores usavam para sinalizar para 

formas específicas de ‘reconhecimento’ e ‘pertencimento’. Esta noção aponta para 

processos de definição de fronteiras entre grupos e categorias sociais, e de 

posicionamento de pessoas com relação a essas fronteiras. Declarar que se ‘aceita’ 

um tipo de pessoa ou de atividade desempenhada por uma pessoa é ‘incluir’ esta 

pessoa ou atividade como parte de um determinado coletivo. (OLIVEIRA 2013: 

12). 

 

Os casais, em sua maioria, também apresentaram uma aproximação dos valores 

relativos à “não promiscuidade”, “discrição” e “respeito” com o imaginário do grupo LGBT 

como um todo. Isto é, na busca pelos direitos dos homossexuais, acreditam que o cuidado 

deve ser tomado a fim de “preservar” todo o segmento, já que usualmente, para a “sociedade”, 

os reflexos se intensificam para todo o grupo de maneira geral. 

 Dentro dessa perspectiva, o casal Gj e Ov (terceira entrevista) constrói sua relação 

em valores tradicionais e, principalmente, para mostrar às famílias de cada um que a relação 

homossexual é “normal”, tem uma “história” e “é assim como os heteros”. Com relação à não 

exposição do relacionamento publicamente, esta divergência com relação aos outros casais é 

evidenciada aqui na preocupação com o modo como se é visto no ambiente de trabalho e na 

rua; já os outros casais entrevistados não fazem objeções a evidenciar a relação. Segundo 

Amorim (2013), esta situação também é evidenciada por suas interlocutoras no seu trabalho 

de campo, onde elas exemplificam que não é “negar” ou “esconder” a própria sexualidade, 

mas que é desnecessário uma exteriorização: 

 

Na contramão do ‘levantar bandeira’, almejam uma vida normal, recorrendo ao 

respeito, discrição, seriedade como meios de negociar com as situações concretas 

no cotidiano. (AMORIM 2013: 74-75). 

 

Podemos observar que os diferentes sentidos de igualdade e diferença aparecem 

conforme a situação considerada a cada momento, de maneira subjetiva e única em cada 

entrevista: A oposição a categoria “hetero” presente na fala dos meus interlocutores  também 

pode ser analisada de forma que em suas reflexões tudo é “normal” da mesma maneira que é 



   87

  

para outras pessoas.No caso de Ov e Gj, a proposta é de um casamento diferenciado dos 

“heteros”, mas com especificações bastante convencionais de um casamento (festa, 

convidados, bolo, padrinhos). Já para Cn e Ma e Af e Mt além da “garantia de direitos” o 

sentido de casamento como algo “anterior” ao contrato de união estável e casamento 

[sentimentalmente]. Para Vr e Ms, o “sentimento de se sentir casada” na oficialização do 

matrimônio e, para Cah e Ge, na reflexão de “fazer tudo nos conformes”. Em suma, todos, a 

ideia do casamento e da celebração coincide nos detalhes e em relação a outros casamentos 

heteronormativos.  

Destaca-se sobretudo que a maioria dos entrevistados possui formação superior 

(Advogada, Empresário, Publicitário, Enfermeira, Biotecnólogo etc.), um grupo 

razoavelmente homogêneo e esclarecido que buscou por seus direitos, isto é também uma 

categoria de análise de quem são essas pessoas que estão falando e refletindo sobre suas 

experiências: particulares, singulares e subjetivas, onde a orientação sexual não iguala 

automaticamente as pessoas, não há como dissolver outras diferenças presentes nesse 

contexto.  

  A realização pessoal e a conquista dos seus direitos com o casamento são vistas a 

partir da formação cultural ou religiosa, ou seja, nos sentimentos pessoais e no que 

corresponde ao ideário familiar. O “cuidado”, “preocupação” e “preconceito” não passam 

despercebidos por estas pessoas no padrão convencionalmente estabelecido. Segundo Amorim 

(2013), “a homossexualidade também precisa obedecer a uma construção, visível através do 

aprendizado dos códigos da interação sexual e sobretudo do peso das representações sociais 

de normalidade à orientação sexual hetero” (AMORIM 2013: 53-54).  

Por outro lado, autores como Richard Miskolci (2007) em “Pânicos morais e 

controle social – Reflexões sobre o casamento gay” observam que a parceria civil beneficiaria 

pessoas com uma aceitação social convencional e privilegiada, 

 

Enquanto pouco ou nenhum beneficio trará para os não enquadrados, quer os que 

recusam a institucionalização e normalização de suas vidas amorosas, quer aqueles 

para os quais restará o estigma da perversão sexual. (MIKOLSCI 2007: 125). 

 

O autor evoca a teoria queer71 de Judith Butler, que observou que a parceria civil 

traria outras consequências para o ideário homossexual: 

                                                 
71 “Compreendo a teoria queer como a análise dos processos de categorização social e não o estudo de uma ou 

outra “minoria” sexual. Nas palavras do sociólogo Steven Seidman (1996:13), o queer é um estudo “daqueles 

conhecimentos e daquelas práticas sociais que organizam a ‘sociedade’ como um todo, sexualizando –  
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Faz sentido que o movimento gay e lésbico se volte para o Estado, dada sua história 

recente: a tendência recente para o casamento gay é, de certo modo, uma resposta à 

AIDS e, em particular, uma resposta envergonhada, uma resposta na qual a 

comunidade gay busca desautorizar sua chamada promiscuidade, uma resposta na 

qual parecemos saudáveis e normais e capazes de manter relações monogâmicas ao 

longo do tempo (BUTLER 2003:239) (apud MISKOLCI 2007: 109).   

 

Por fim, o autor sugere a promoção de demandas por direitos em termos que 

“apontem para a aceitação de novas formas de relacionamento e a constituição de um novo 

direito relacional, mas imaginativo e aberto as possibilidades” (MISKOLCI 2007: 126).  

 A análise das entrevistas apresentadas aqui tentou demonstrar as diversas 

perspectivas e correlações existentes nas condições particulares de cada casamento civil e das 

experiências pessoais destas pessoas. O casamento e as reflexões provenientes deste processo 

que há tão pouco tempo tornou-se um fato são dinâmicos de tal maneira que compreensões 

posteriores podem vir a acrescentar o objeto, utilizo-me das palavras de Peirano (2002) para 

isso: “Em outro plano, quis explorar, neste tema pouco estudado na disciplina, uma ideia 

familiar aos antropólogos – a de que a forma já é plena de significado” (PEIRANO 2002: 43). 

 

 

                                                                                                                                                         
heterossexualizando ou homossexualizando – corpos, desejos atos, identidades, relações sociais, 

conhecimentos, cultura e instituições sociais” (MISKOLCI 2007: 103). 
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5. CONCLUSÃO 

 
 

A pesquisa buscou compreender a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em 

maio de 2011, a qual através de votação unânime reconheceu a união estável homoafetiva, a 

maneira pela qual o direito ao casamento civil homoafetivo se concretizou no estado do 

Paraná. A abordagem teórica se encontra primordialmente no trabalho de Schuch (2009) pois 

a necessidade de estudos das relações e tramites judiciários são necessários para a 

compreensão de como o direito é realizado na prática e nas experiências concretas de vida das 

pessoas já que “Princípios legais promulgados em processos de reforma judicial e 

reconstituição democrática não estão fora disso tudo, mas são sua parte integrante” (SCHUCH 

2009: 19) 

A complexidade do tema é anterior a decisão do STF:  nos anos anteriores diversas 

ações transitavam no judiciário brasileiro buscando uma uniformidade aos direitos 

heterossexuais e o reconhecimento destas relações. Contudo, os resultados de ações 

favoráveis a estes pedidos eram sem efeito vinculante, isto é, sem abrangência para todos os 

outros pedidos referentes ao tema, de modo que ficava exclusivamente ao juiz competente 

decidir cada caso.  Foi através de ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal - a ADI 

nº4.277-DF da Procuradoria Geral da República; e a ADF nº132- RJ, proposta pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro -, analisadas conjuntamente já que versavam sobre o mesmo teor, 

que o STF autorizou a união estável nas mesmas condições que para um casal heterossexual.  

Como pudemos observar ao longo do trabalho, a maneira pela qual a união 

homoafetiva foi reconhecida foi através da leitura e interpretação da Constituição Federal, 

onde as noções normativas, produção e a reprodução do direito ocorrem. O relator Ministro 

Ayres Britto, em sua argumentação ao longo do relatório, afirmou que se as proibições não 

estão expressas, a ausência implica a constitucionalidade do tema, já que “tudo que não 

estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. A terminologia 

“homoafetividade” também é empregada ao longo do relatório e discutida através de pesquisa 

sobre o trabalho de autores que já haviam utilizado o termo “homoafetivo”. Isto é, podemos 

ver efetivamente o direito se construindo: a noção cunhada é colocada em relação a 

heteroafetividade existente. As definições de família também são interpretadas de modo a 

sustentar que o texto constitucional não definia à união heterossexual nenhuma exclusividade 

à formação familiar, tampouco a condicionava ao procedimento cartorial de maneira 

diferenciada. Dito isto, as ações foram decididas favoravelmente e a união estável 

homoafetiva reconhecida.  
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As possibilidades decorrentes desta decisão foram então acontecendo: em outubro de 

2011 o Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a um casal 

homossexual do estado o direito a habilitação direta para o seu casamento (RESP nº 

1.183.378-RS). Os entendimentos diversos dos tribunais de justiça de cada estado brasileiro 

aconteceram de modo a demonstrar a complexidade do tema.  É importante ressaltar que 

anteriormente à decisão vários projetos de lei já haviam sido indeferidos e a dificuldade na 

sua tramitação já era presente no legislativo. O tema, amplamente controverso, era discutido 

entre grupos de defesa dos direitos humanos e simpatizantes – e, do outro lado, grupos que 

defendiam valores e noções tradicionais acerca de família e sociedade.  

Os desdobramentos em nível nacional e estadual foram tema de diversas notícias 

veiculadas na imprensa e debates em defesa dos direitos civis homoafetivos ganharam 

opiniões contrárias e favoráveis a decisão. Natividade e Lopes (2009) apresentaram em seu 

trabalho que os discursos contrários aos direitos civis homossexuais advém de mecanismos 

que há muitos anos têm sido acionados para assegurar a ilegitimidade destas relações: a 

preocupação com os valores morais da família, integridade e segurança da sociedade de 

maneira geral são acionados há muito tempo para que estes direitos não se constituam em 

projetos de lei. “Esses argumentos serão reinventados no âmbito da controvérsia sobre a 

criminalização da homofobia, incluindo novos discursos e categorias, mas preservando sua 

dimensão moral.” (NATIVIDADE; LOPES: 2009:79) 

No inicio de abril de 2013 iniciei a minha pesquisa de campo, recorrendo a alguns 

cartórios em Curitiba afim de descobrir como estava sendo todo esse processo e aprender um 

pouco mais sobre o tema. As dificuldades para minha inserção no campo e na obtenção de 

informações foram sendo contornadas com meios alternativos para que a pesquisa se 

realizasse, isto é, a todo momento a minha postura e a maneira pela qual eu abordava meus 

interlocutores ou no contato com este serviço público, foram mudando e se adequando ao 

longo de pouco mais de um ano para que meu objetivo acontecesse: o campo e as maneiras de 

fazer pesquisa não são lugares estáveis e com regras previamente fixadas, fazendo com que o 

pesquisador sempre encontre um modo de fazer a pesquisa acontecer. Após estas primeiras 

reflexões e em informações obtidas nesta experiência, descobri que os procedimentos 

relativos a conversões de união estável para casamento e a habilitação direta para o casamento 

eram descritos de maneira muito “natural” e “tranquila” pelos meus interlocutores.  

Após esta primeira análise e adentrando mais ainda no universo de pesquisa, 

descobri que essa “normalidade” apresentada de forma bastante corriqueira não era tal qual 

como descrita. Nas entrevistas com os funcionários destes estabelecimentos, soube que em 



   91

  

2011, logo após a decisão do STF, os cartórios de Curitiba passaram a receber pedidos de 

conversão para casamento de diversos casais, e na falta de regulamentação e informações 

sobre como proceder com este fato, em junho de 2011 o Instituto do Registro Civil das 

Pessoas Naturais do Estado do Paraná – IRPEN realizou uma consulta à Corregedoria do 

Estado do Paraná para saber como estes procedimentos deveriam ser realizados. A análise 

desta consulta foi submetida a diversos órgãos civis, para que eles manifestassem a sua 

opinião. Em sua maioria as reações foram favoráveis, de forma que o então corregedor do 

estado resolveu que estes pedidos deveriam ser recebidos e encaminhados ao juiz responsável 

pelo Registro Civil dos cartórios para análise.   

O resultado desta consulta foi encaminhada a todos os cartórios de Curitiba com o 

ofício intitulado “Alerta ao agente delegado RCPN” que, além de um resumo dos argumentos 

dos autos, procurava uniformizar o atendimento e o cuidado com que estes funcionários 

deveriam agir frente a essa nova realidade. Contudo, estes processos encaminhados ao juiz da 

Vara de Registros foram recusados e negados, e depois sequer enviados pelos cartórios sob 

esta alegação. Muitos casais passaram então a recorrer a corregedoria de maneira particular 

para saber como deveriam proceder. Foi através de uma nova consulta e da elaboração da 

instrução normativa (nº2/2013) do corregedor do estado que o casamento e a conversão foram 

autorizados em todo o estado Paraná, sem necessidade de aprovação pelo judiciário, e a 

“normalidade”, ou melhor, o início desta, encontrada na fala dos meus interlocutores na 

pesquisa de campo começou a acontecer.  

Em alguns cartórios a legitimidade desta instrução continuou a ser contestada não só 

aqui no Paraná como em diversos estados brasileiros, de modo que o Conselho Nacional de 

Justiça, em maio de 2013, emitiu uma resolução em nível nacional para que nenhum cartório 

de registro civil se recusasse a realizar os pedidos de habilitação e conversão para casamento 

sob pena de sanções administrativas. 

Nestes apontamentos, a pesquisa e o estudo desta pesquisa se encontram: os 

conflitos e entendimentos diversos desses órgãos públicos e tribunais de justiça fizeram com 

que a concretização do casamento civil visse a ser cuidadosamente elaborado ao longo do 

tempo, ou seja, jurisdições e regulamentações em nível federal e estadual foram trabalhas 

cotidianamente e especificadas para que tivessem validade.  

A rigidez e as regras num primeiro momento acionados, e exteriorizadas nos 

cartórios, misturam-se com a informalidade cotidiana e em regulamentações que estão 

cuidadosamente sendo produzidas.  As descrições acerca do “caráter técnico” e da 

“formalidade” do cartório apareciam de maneira geral na fala dos meus interlocutores, afim 
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de reafirmar o lugar que este serviço público ocupa. Peirano (2009) observa que através da 

identificação de aspectos rotineiros e cotidianos os “dispositivos de formalização” 

concentram-se no dia a dia das pessoas e que é através destes meios que a nação ao mesmo 

tempo que se constrói, se renova, já que, segundo a autora: “a forma já é plena de 

significado”.  

A exigência na produção e elaboração dos documentos nos cartórios também 

correspondem a um aspecto importante de garantir a validade e a credibilidade dos direitos 

aos casamentos até mesmo na perspectivas dos casais: “... traços formais se encontram 

sempre, tanto para o analista como para os nativos, vinculados a contextos culturais 

particulares” (PEIRANO 2009:26).  

Outro aspecto trabalhado durante a pesquisa foram as experiências de vida de 

pessoas que passaram por estas situações, de modo a refletir sobre as decisões judiciais e os 

procedimentos de autenticação de documentos que elaboram, interferem e produzem a vida 

cotidiana destes casais. De forma que os saberes, as noções e a prática do direito como tal, 

misturam-se com sentimentos e categorias de afeto, num universo que está de forma dinâmica 

em constante elaboração.   

O contato com os casais aqui entrevistados aconteceu por meio de sugestões e 

indicações durante as conversas, de forma que a minha rede de relações foi construída desta 

maneira, além disso a ferramenta Internet e o diálogo através das redes sociais facilitou o 

entrosamento e contato com o universo. A postura do pesquisador, as dificuldades do campo, 

indagações recebidas e produzidas durante a pesquisa também caracterizam a maneira pela 

qual a pesquisa se delineou, utilizo me aqui das considerações do trabalho de Amorim (2013): 

 

Essas interrogações e conversas são exemplares do modo como nosso lugar 

enquanto pesquisadores, as mudanças, a construção do campo e das relações são 

sempre localizadas, políticas. As indagações recebidas, minha idade, gênero, 

orientação sexual e teórica diziam de um lugar de mundo no qual a pesquisadora 

era inserida, no qual a produção antropológica era percebida, entendida e produzida 

(AMORIM 2013: 36-37) 

 

Na análise das entrevistas, podemos inferir que as situações de morar junto, dividir 

deveres e responsabilidades não são suficientes para lidar com todas as preocupações 

decorrentes de união com direitos legais: embora a maioria dos casais reconhecesse que o 

casamento é a “convivência” e a “troca cotidiana”, ainda assim veem no casamento a 

segurança e a realização da família, que vai muito além do contrato de união estável, 
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necessitando de resguardos e direitos assegurados num casamento para que a legitimidade de 

fato aconteça. Segundo Amorim (2013), 

 

a união estável ou os contratos de união assinados e registrados em cartório tem 

peso de casamento e são muitas vezes comemorados com rituais e cerimônias. As 

falas muitas vezes não entregam a realidade legal das relações evidenciando apenas 

o “casamento” como símbolo destas   conjugalidades. (AMORIM 2013: 75) 

 

As experiências destes casais demonstram que não podemos classificar o grupo 

LGBT de forma homogênea, pois as singularidades, subjetividades e particularidades 

encontram-se de maneira restrita a cada relacionamento. As reflexões destes casais apontam 

para isso também, ao demonstrar que os seus relacionamentos são tão comuns ou tão iguais 

que de outros casais “heteros”. Essa diferenciação e igualdade é relatada de modo diverso nas 

suas experiências, mas também de modo a colocar em relação a uma categoria normativa. As 

opiniões em sua maioria convergem na segurança e resguarda dos seus direitos, além da 

preocupação de como estes casamentos se configuram de modo a serem vistos de forma geral 

“pela sociedade”.  

Desta forma, o que se busca está além do direito, está na percepção de que são uma 

família de fato, inserida na sociedade que está constantemente em mudança. E o processo de 

formalização dos seus direitos e esta concepção de família se encontram construídas em 

relação a casais heterossexuais. Nessa perspectiva podemos elencar o trabalho de Mikolsci 

(2007) sobre as consequências da parceria civil, onde o reconhecimento legal torna 

“respeitáveis aqueles que se igualam ao modelo heterossexual monogâmico estável” de forma 

que estas relações tornem-se dignas em detrimento a uma relação heterossexual. Além disso o 

trabalho de Judith Butler (2003) vem contribuir com esta analise ao apontar que 

 

... existem e persistem relações de parentesco que não se enquadram no modelo de 

família nuclear e que se baseiam em relações biológicas e não – biológicas, 

ultrapassando o alcance das concepções jurídicas atuais e funcionando de acordo 

com regras não formalizáveis. (BUTLER 2003: 221) 

 

Uma possibilidade de reflexão posterior acerca destas relações e a forma que estão 

sendo constituídas também faz- se necessária neste universo que é dinâmico, e não se esgota 

ao fim deste estudo. Ainda há no campo legislativo vários projetos de lei e a PEC 111/2011, 

os quais podem vir a resolver, de forma mais definitiva, no nível federal, a regulamentação 

sobre o casamento civil. Desse modo, os desdobramentos elencados aqui ainda estão sujeitos 
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a mudanças, isto é, a constitucionalidade da família homoafetiva e outros possíveis 

desdobramentos ainda serão discutidos no Congresso Nacional. 
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ANEXO 1 - Contrato de Sociedade Civil Mar/2008 
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ANEXO 2 – Contrato de Sociedade Civil/Escritura Pública Jan/2011 
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ANEXO 3 – 1º Consulta do IRPEN de 2011 
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ANEXO 4 - Declaração de União Estável 
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ANEXO 5 - Certidão de Casamento 
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ANEXO 6 - Folheto do Cartório do Portão 
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ANEXO 7 - Folheto Cartório Pinheirinho 

 

 


