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RESUMO

O presente trabalho visa ao estudo da legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Serão feitas análises de jurisprudências e 
posicionamentos doutrinários que se manifestam a favor sobre o assunto. Tem-se como objetivo comprovar que a legalização do casamento é 
possível, depois que já comprovada à união estável de pessoas homoafetivas, aplicando-se a regra de interpretação conforme a constituição, a 
união estável então, pode vir a ser convertida em casamento civil. O procedimento metodológico adotado pela constituição dessa abordagem 
estruturou-se na Pesquisa Bibliográfica que é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita, para coletar dados 
gerais ou específicos a respeito do tema, não sendo mera repetição do que já fora escrito sobre o assunto, mas propicia o exame do tema sob um 
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Busca-se expor que o legislador, ao editar normas, não pode o Judiciário 
interpretá-las de forma limitada, devendo ser aplicadas em consonância com os princípios fundamentais do direito, e sempre consagrando a
dignidade da pessoa humana. No contexto de um direito civil que busca romper com o paradigma do ‘ter’ e adentrar no paradigma do ‘ser’, 
partindo da visão constitucional e focalizando na personalidade do sujeito, a presente pesquisa adentra no estudo da constitucionalidade do 
casamento homoafetivo. O ponto de partida para o percurso que se propõe no presente trabalho se encontra na perspectiva do direito civil-
constitucional, caminho este que se constrói na busca da recolocação do sujeito no centro do ordenamento jurídico e social.  O objetivo do 
mesmo se traduz na exposição de ideias e posicionamentos de doutrinadores e da própria legislação brasileira no que norteia a legalização do 
casamento homoafetivo. Os estudos jurídicos atuais realizados sobre o tema da homossexualidade tendem a considerar a ótica do direito 
constitucional e dos direitos humanos com repercussões para a esfera do direito civil e do direito de família, porém explicitamente, nenhuma das 
normas jurídicas regulamenta de fato a possibilidade do casamento homoafetivo. Portanto, é Constitucional o casamento homoafetivo, embora 
não seja contemplado pelo novo Código Civil? A metodologia a ser utilizada baseou-se na técnica de Pesquisa Bibliográfica, fazendo-se a 
utilização do método dedutivo que tem o propósito de explicitar o conteúdo das premissas; e o histórico que consiste em investigar 
acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar sua influência na sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma 
atual por meio de alterações de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular de cada época. 
Escolheu-se o tema em razão da relevância social que ele apresenta, pois grande parte das pessoas ainda tem o conceito de família convencional, 
constituída pelo homem e pela mulher unidos pelo casamento e cercados de filhos. Entretanto, conceituar a família nos dias de hoje é uma 
realidade bastante diferente dessa, pois a família não é mais um grupo de pessoas rotuladas de pai, mãe e filho, e sim, tratar de família faz é se 
referir a sentimento, a afetividade. Conviver com pessoas na base do afeto é constituir uma família, sendo assim, mais um motivo que faz jus a 
defesa do casamento homoafetivo, pois se a convivência através do afeto com pessoas faz com que seja considerada família, nada mais propício 
que o ordenamento jurídico consagre essa forma de amor perante a sociedade, já que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de 
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