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1. Síntese dogmática 

Qualquer mudança na legislação, além do dever de obediência às normas de iniciativa e competência 

legislativa, também deve, em seu conteúdo, guardar consonância com os princípios, garantias e direitos 

fundamentais encartados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, sob pena de já 

nascer eivada de inconstitucionalidade, tanto formalmente, quanto materialmente, exatamente como aconteceu 

com a Lei Complementar n. 46, de 02 de maio de 2018, que instituiu o chamado “Estatuto da família”, no âmbito 

do Município de Rio Branco, no estado do Acre. 

Originada a partir de proposta de uma associação de pastores evangélicos, e aprovada pela Câmara 

Municipal de Rio Branco, em meio a tamanha polêmica, e mesmo após veto integral do Poder Executivo 

Municipal, referida lei extrapolou a competência privativa da União, na elaboração de regras de direito civil, 

bem como trouxe, em seu conteúdo, inúmeras afrontas aos direitos fundamentais dos cidadãos riobranquenses, 

haja vista ser possível observar, em diversos dispositivos, dentre tantas incongruências, a positivação da 

discriminação, o ataque ao princípio da isonomia, bem como a inobservância dos objetivos fundamentais da 

República, afora o desrespeito à laiciedade do estado, na medida em que atrelou o conceito de família a cunho 

estritamente religioso. 

Em decorrência, o Ministério Público do Estado do Acre propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

0800004-89.2018.8.01.0900, já julgada procedente pelo Tribunal Pleno Jurisdicional, do Tribunal de Justiça 

acreano, na data de 05 de junho de 2019, haja vista a patente ofensa às normas constitucionais e internacionais, 

na esteira do entendimento propalado no campo internacional, a exemplo da manifestação da Organização das 

Nações Unidas – ONU, contrariamente ao Projeto de Lei n. 6.583/2013, que desembocou na edição da Lei 

Complementar n. 46, ora em comento. 

A presente tese intenta, portanto, analisar as disposições da referida lei, nos aspectos em que afronta a 

CRFB/88, perpassando pela análise do conceito moderno de família, em seguida abordando os vícios de 

inconstitucionalidade, tanto no campo formal, quanto no campo material, norteada pelos direitos, garantias, 

princípios e valores consagrados pela Carta Magna, frontalmente violados, bem como a imprescindibilidade de 

atuação célere e efetiva do Ministério Público no controle de constitucionalidade de políticas públicas , para 

coibir violações de direitos e garantias fundamentais de cidadãos brasileiros e resguardar o Estado Democrático 

de Direito.  

 

2. Intróito 

Após intensos debates parlamentares e acalorados embates públicos divulgados pela imprensa, a Câmara 

Municipal de Rio Branco - Acre aprovou a polêmica Lei Complementar Municipal nº 46, publicada em 02 de 

maio de 2018, que institui o “Estatuto da Família”, no âmbito do Município de Rio Branco, e dá outras 

providências”. 

Desde a sua origem – uma vez que a lei nasceu da proposta de uma associação de “ministros evangélicos” – 

o debate circunscreveu-se muito mais no âmbito dogmático religioso do que na discussão jurídica constitucional, 

ou mesmo de alcance de políticas públicas, acirrado ainda mais pelo clima conflagrado de polarização política 

vivenciada no ano eleitoral no país.   

De um lado, segmentos religiosos ultraconservadores, a defender a positivação jurídica, a ser imposta a toda 

a sociedade, do conceito dogmático de família, restrito a um modelo único e exclusivo: “heteroafetivo e 

monoparental”, que afirmam emergir do texto das Sagradas Escrituras, e de outro, notadamente, do movimento 

social representativo do movimento LGBTI+, o protesto pelo que consideram ser a positivação do preconceito e 
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da homofobia, ao se excluir do conceito legal de família, dentre outras, as homoafetivas. Bem como, pela 

composição dos chamados “Conselhos da Família”, criados pela lei, exclusivamente por representantes do 

Protestantismo Cristão – no caso, a própria associação de pastores autora da proposta legislativa, das Prelazias 

Católicas de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul e do Movimento Espírita, deixando de fora todas as demais 

religiões e manifestações religiosas presentes na sociedade local, dentre elas, as religiões de matriz africana, os 

movimentos religiosos que fazem uso do chá da Ayahuasca, a religiões indígenas e etc. 

Mesmo diante de intensos protestos, o Parlamento Mirim da capital acriana houve por bem aprovar o polêmico 

projeto, o que ensejou manifestações oficiais tanto do Ministério Público, através da Promotoria de Justiça 

Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, da Promotoria de Justiça Criminal com atribuições no combate à 

violência doméstica, do Centro de Atendimento à Vítima – CAV e do Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias e Procuradorias Criminais, quanto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através das suas 

Comissões de Assuntos Legislativos e da Diversidade Sexual, todas apontando as diversas inconstitucionalidades 

e violações frontais às decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, em “caráter vinculante” e “efeito erga 

omnes” sobre o tema, tendo sido o projeto “integralmente vetado” pela Prefeita de Rio Branco, inclusive, 

seguindo orientação da própria Procuradoria-Geral do Município em igual sentido, a apontar o extenso rol de 

inconstitucionalidades constantes no referido projeto de lei, além das consequências da vigência de uma lei 

inconstitucional. 

No entanto, mesmo assim, a Câmara Municipal de Rio Branco, em sessão tumultuada, derrubou o veto do 

executivo e fez vigorar uma lei multiplamente inconstitucional, provocando, por tal razão, a propositura de duas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI´s, uma pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público e 

outra pela Ordem dos Advogados do Brasil, tendo a primeira obtido êxito na suspensão da eficácia cautelar da 

norma pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e, posteriormente, julgada procedente pelo Tribunal Pleno, na 

3ª Sessão Extraordinária, datada de 05/06/2019
4
. 

Assim, como já dito, a presente tese tem como escopo analisar o teor da referida lei municipal frente aos 

textos das Constituições Federal e Estadual do Acre – ante a impossibilidade do controle concentrado de 

constitucionalidade de lei municipal frente à Constituição Federal - tendo como base a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público. 

 

3. Breve ensaio sobre “Família” 

Para além da questão jurídica e constitucional, “Família”, a rigor, como bem diz Francisco Azevedo, na 

obra “O Arroz de Palma”
5
, é algo amplo, complexo, paradoxal...: “Família é prato difícil de preparar./São muitos 

ingredientes./Reunir todos é um problema…/Não é para qualquer um./Os truques, os segredos, o 

imprevisível./Às vezes, dá até vontade de desistir…/Família é prato que emociona./E a gente chora mesmo./De 

alegria, de raiva ou de tristeza./O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família 

perfeita./Bobagem! Tudo ilusão!/Família é afinidade, é “à Moda da E cada casa gosta de preparar a família a seu 

jeito(…)/Enfim, Casa”./receita de família não se copia, se inventa…” 

Segundo a lição de Fábio Ulhoa Coelho, é possível se estudar “as famílias”, mas não “a família”. Uma 

vez que, “numa determinada sociedade, definida por vetores de tempo e lugar, é possível descrever uma ou duas 

estruturas predominantes de organização familiar. Mas, por outro lado, não tem sido possível buscar uma única 
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trajetória evolutiva que explique satisfatoriamente como se estruturam e quais são as funções de todas as 

famílias”
6
, ou mesmo um único e exclusivo modelo. 

Por seu turno, a necessidade de se ampliar, adaptar, modernizar e até “evoluir” o conceito do que venha 

a ser efetivamente uma “Família”, para além dos preconceitos, inclusive de caráter religioso, por paradoxal que 

possa parecer, vem justamente da História da Religião, e é demonstrada pelo rabino Nilton Bonder, ao explicar 

que, por conta da invasão romana na Palestina, o povo judeu, por pura necessidade, foi impulsionado a uma 

importante decisão em relação à família: a mudança da lei para modificar a tradição ancestral da 

“patrilinearidade”, na qual os direitos, os títulos e a própria identidade do povo, eram passados de “pai para 

filho”, para um novo modelo: a “matrilinearidade”
7
 . 

Por outro lado, “a família traída, a usurpação da descendência, os ventres de Israel semeados por outro 

povo eram um ataque por demais frontal à sobrevivência. Que esses trouxessem ao mundo filhos de Roma era 

mais do que apenas saquear o presente e obliterar o passado de Israel – era apossar-se do seu futuro”
8
. 

Por outro lado, “a matrilinearidade trazia a solução legal para o status dessas crianças sem pais de Israel 

e garantia que elas seriam a continuidade de um povo que não se permitia subjugar. Nos casos de estupro, em 

particular, em que as crianças teriam o status de bastardas, fazia-se necessária uma nova compreensão simbólica 

da condição. Estava em jogo, na verdade, a continuidade da semente paterna, que durante séculos havia sido a 

referência de continuidade e preservação da família e da nação e, de forma metafórica, da própria espécie”
9
.  

Por essa solução, “o redentor da continuidade não estava mais dentro da ordem natural, do corpo e da 

procriação, mas no plano de uma compreensão simbólica que desobedecia ao ‘correto’ do passado e com ele 

rompia, propondo uma nova forma ‘traidora’ de se perceber a realidade”
10

. 

E foi assim que o povo judeu - do qual descende Jesus de Nazaré, líder espiritual do Cristianismo, do 

qual afirma fazer parte a associação de “ministros” propositosa da lei excludente e preconceituosa – teria 

conseguido garantir a sua existência, não apenas até o tempo de Jesus, mas até os tempos atuais. Adaptando a 

ideia e o conceito de “Família”, ampliando-o, rompendo com os preconceitos, com os modelos do passado.   

 

4. O teor da Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46, de 02 de maio de 2018 

A Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46, de 02 de maio de 2018, objetos das ADI´s e da 

presente análise, tem a seguinte redação:  

 

Art. 1º - Esta Lei Complementar institui no Município de Rio Branco, o Estatuto da 

Vida e da Família e dispõe sobre os direitos da família, e as diretrizes das políticas 

públicas voltadas para valorização e apoio à entidade familiar. 

Art. 2º - Para fins desta Lei Complementar, reconhece-se como família, base da 

sociedade, credora de especial proteção, em conformidade com o art. 226 da 

Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união de um homem e 

uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus filhos. 

Parágrafo único – As relações de parentesco na linha ascendente ou colateral, bem 

como as relações derivadas de direito assistencial, mediante guarda ou tutela, gozam 

de proteção específica prevista em leis respectivas 

(...) 

Art. 9º - Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral, sexual e 

religiosa que não esteja em desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito 

familiar. 

Parágrafo único – As convicções de que trata o caput têm precedência sobre aquelas 

estabelecidas em programas oficiais públicos ou privados, quando relacionadas à 

educação moral, sexual e religiosa. 

Art. 10º - Os conselhos da família são órgãos permanentes e autônomos, não 

jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas voltadas à família e da 

garantia do exercício dos direitos da entidade familiar. 

Art. 11 – São atribuições do conselho da família: 

(...) 

§ 2º - A formação do Conselho a que se refere o § 1º deste artigo, será composto dos 

seguintes membros: Associação dos Ministros Evangélicos do Acre – AMEACRE, 

Diocese de Rio Branco, Diocese de Cruzeiro do Sul, Grande Loja Maçônica do 
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Estado do Acre, Federação Espírita do Estado do Acre, Conselho Tutelar de Rio 

Branco, Promotoria da Família – MPE/AC e Centro de Direitos Humanos e 

Educação Popular do Acre – CDHEP/AC. 

(...) 

Art. 13 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Donde se nota claramente que, entre outras graves incompatibilidades frontais com os textos da Constituição 

do Estado do Acre e da Constituição Federal, é inconstitucional por apresentar vício formal subjetivo insanável.  

 

5. A análise da constitucionalidade da lei 

5.1 A Incompetência constitucional “ratione materiae” do município para legislar em matéria de 

Direito Civil – Direito de Família – usurpação de competência privativa da União 

A Constituição Federal, logo no seu artigo primeiro, ao estabelecer a forma de Estado e a forma de Governo, 

autodefiniu o Brasil como uma República Federativa, ou seja, um Estado federal e republicano, formado pela 

“união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”. Além de consagrar o seu modelo político-

jurídico como um “Estado Democrático de Direito”.  

Como é próprio e caracterizador desse modelo de Estado composto – a Federação, a própria Constituição, 

consagrando o “princípio da predominância do interesse”, estabeleceu, de forma muito clara, o rol de 

competências, inclusive legislativa, de cada um dos seus entes federados. 

Assim, estabelece expressamente o texto da Constituição Federal, no seu artigo 22, ao elencar as matérias de 

“competência privativa” da União para legislar, que: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral... 

 

Onde se nota que apenas à União Federal compete legislar em matéria de Direito Civil, ramo do Direito que 

compreende o Direito de Família.  

Por sua vez, o artigo 30 da Carta Política na Nação elenca as matérias reservadas aos municípios, 

constituindo a sua competência legislativa e, em simetria com texto da Constituição Federal, o artigo 22 da 

Constituição do Estado do Acre também descreve a competência legislativa reservada aos municípios acreanos, 

onde não se inclui a competência para legislar em matéria de Direito Civil, ramo do Direito integrado pelo 

Direito de Família. 

A esse respeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentou em inúmeros julgados a competência 

exclusiva da União para legislar sobre Direito Civil, dos quais, apenas para efeito ilustrativo, destaca-se o 

seguinte excerto: 

 

STF: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 12.562/2004, DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II E XIII; 22, VII; E 

170, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI IMPUGNADA QUE DISPÕE 

SOBRE PLANOS DE SAÚDE, ESTABELECENDO CRITÉRIOS PARA A 

EDIÇÃO DE LISTA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS. 

 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE 

POLÍTICAS DE SEGUROS (CF, ART. 22, INCISOS I E VII). 

1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do 

federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de 

Direito. Princípio da predominância do interesse. 

2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas 

matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a 

priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-

Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora 

acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 

22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos 

Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 

3. A Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco trata da operacionalização dos 

contratos de seguros atinentes à área da saúde, interferindo nas relações contratuais 

estabelecidas entre médicos e empresas. Consequentemente, tem por objeto normas 

de direito civil e de seguros, temas inseridos no rol de competências legislativas 

privativas da União (art. 22, incisos I e VII da CF). Os planos de saúde são 

equiparados à lógica dos contratos de seguro. Prececedentes desta Corte: ADI 

4.701/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/8/2014. 



4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a 

inconstitucionalidade formal da Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco. 

Unânime. 

(STF, ADI 3.207/PE. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno. Julgamento: 

12/04/2018. DJe-080. Publicação: 25/04/2018) (os destaques não são do texto 

original). 

 

Assim, diante do cotejo das matérias reservadas aos municípios, seja na Constituição Federal, seja na 

Constituição do Estado do Acre, percebe-se claramente que, ao legislar em matéria de Direito Civil – Direito de 

Família, o Município de Rio Branco não apenas extrapolou a sua competência legislativa, como usurpou a 

competência da União, em clara e evidente afronta ao texto da Constituição Federal e da Constituição do Estado 

do Acre, eivando de vício insanável a Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46.  

 

5.2 Os direitos e garantias fundamentais e os valores constitucionais frontalmente violados 

Não bastasse o vício formal, de crassa incompetência legislativa do Município de Rio Branco, em flagrante 

usurpação de competência da União, a Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46 violou diversos 

princípios, direitos, garantias e valores, consagrados pelas Constituições Federal e do Estado do Acre, em clara 

afronta ao próprio Estado Democrático de Direito e ao sistema republicano, a ponto de não se constituir em 

qualquer exagero afirmar que, a norma inconstitucional ora em comento, ao viger, revestir-se-ia em verdadeiro 

“retrocesso civilizatório”. Tamanha a carga de preconceito, discriminação e inadmissível conservadorismo 

obscurantista. Além de perceptível e inegável fundamentalismo religioso.   

Ao se arvorar a, indevidamente, definir “Família” apenas e tão somente como “a entidade familiar 

formada a partir da união de um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos” (art. 2º), excluindo, desta forma, todas as demais 

formas de “Família” encontradas na sociedade, da mais variada configuração, formadas na prática da vivência 

social - como por exemplo, entre avós e netos, tios e sobrinhos, irmãos mais velhos e mais novos, inclusive entre 

pessoas do mesmo sexo - negando existência no plano fático da chamada “família anaparental”, formada por 

pessoas unidas ou não por laços de consaguinidade e estruturada com identidade de propósitos, afeto e 

solidariedade, independentemente da existência de verticalidade ou diferença de gerações -, a Lei Complementar 

Municipal de Rio Branco nº 46 não apenas adotou uma visão extremamente reducionista de família – 

“heteroafetiva e monoparental” – mas, na prática, positivou o preconceito, a discriminação, o obscurantismo e o 

fundamentalismo, violando claramente o princípio constitucional da igualdade (ou da isonomia) e a garantia 

fundamental da não discriminação. 

A este respeito, artigo 5º da Constituição Federal, no título relativo aos “Direitos e Garantias 

Fundamentais”, estabelece textualmente que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.  

Assim, ao adotar o conceito reducionista de família - heteroafetiva e monoparental -, excluindo todas as 

demais formas existentes na sociedade - inclusive as homoafetivas, a lei em comento violou expressamente o 

artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da igualdade e a garantia fundamental da não discriminação, ali 

consagrados.  

A propósito, a respeito do conceito de família, sob o aspecto constitucional, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu, “com eficácia erga omnes e efeito vinculante”, que: “a Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão 

‘família’, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou 

liturgia religiosa”; a “imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição 

que também se forma por vias distintas do casamento civil”; que “a Constituição não interdita a formação de 

família por pessoas do mesmo sexo” e o “reconhecimento da união homoafetiva como família”. Além de 

consagrar aquela Suprema Corte, em diversos julgados – dentre os quais a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF nº 132/RJ, julgada em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI nº 4.277/DF, ao conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil -, o 

chamado “Constitucionalismo Fraternal”, verbis: 

 

STF: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 

132/RIO DE JANEIRO -AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.277. 

1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

(ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE 

REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO 

JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 

ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF 

no 132-RJ pela ADI no 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação 



conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições 

da ação.  

2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, 

SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO 

PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO 

PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. 

HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-

CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, 

INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, 

EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE 

E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição 

constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator 

de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da 

Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de 

“promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do 

concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral 

negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, 

está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual 

como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a 

auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da 

felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do 

direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da 

vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da 

intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. 

Cláusula pétrea.  

3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 

RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA 

AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA 

PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-

CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR 

FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere 

à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à 

instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo 

doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se 

integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 

1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais 

heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. 

Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas 

adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação 

tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos 

direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida 

privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares 

homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual 

direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura 

central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da 

interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também 

se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 

1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria 

sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, 

interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da 

coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual 

das pessoas.  

4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E 

MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. 

FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES 

JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS 

TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS 

CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência 

constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao 

centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações 

jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. 

Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos 



costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para 

ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do 

art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da 

terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. 

Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas 

de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado 

“entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita 

a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que 

não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um 

legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese 

sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-

equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do § 2º do art. 

5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não 

expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por 

ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.  

6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE 

COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO 

CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 

FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em 

sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não 

resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de 

“interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa 

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

duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser 

feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 

heteroafetiva. 

 

Na mesma violação, incidem ainda os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da Lei Complementar Municipal de Rio Branco 

nº 46, ao reservarem as políticas públicas municipais exclusivamente a uma única forma de família – formada 

“da união de um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus filhos” – deixando, por via inversa, ao desabrigo, todas as demais formas familiares 

existentes e aqui já mencionadas, o que, como visto, não apenas encontra obstáculo instransponível no texto da 

Constituição Federal, como também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse diapasão, ao adotar um conceito privilegiado, reducionista, preconceituoso, discriminatório, 

obscurantista e fundamentalista de família e somente a ele – o modelo de acordo com determinados dogmas 

religiosos que inspiram o espírito da lei em comento –, violou-se os princípios da República, ao negar 

“cidadania” e “dignidade da pessoa humana” a todos os demais núcleos familiares, formados por todas as demais 

pessoas – homens, mulheres, crianças e idosos – que integram as mais variadas formas de família encontradas na 

sociedade, para além do “modelo absoluto consagrado”, ao negar-lhes, além de reconhecimento, negar inclusive 

as políticas públicas municipais voltadas à proteção da família que, por óbvio, são custeadas com os recursos 

provenientes de “todos” os contribuintes. Uma vez que, para recolher tributos, o Estado brasileiro, e em especial 

o Município de Rio Branco, não faz qualquer tipo de “discriminação”.      

Ao mesmo tempo, a Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46 violou também os objetivos 

fundamentais da República, preconizados no artigo 3º, I e IV da Carta Magna, que visam justamente “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  

A esse respeito, é importante destacar ainda, que o artigo 19 da Constituição Federal estabelece um rol de 

vedações expressas a todos os entes federativos, União, Estados e Municípios, dentre os quais “criar distinções 

entre brasileiros ou preferências entre si” (III).  

Dessa forma, não se pode olvidar que a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais citados, e a análise das demais fontes do Direito, como a doutrina e a 

jurisprudência pátrias, caminham no sentido de construir um conceito de família sob a ótica da pluralidade, de 

forma a reconhecer como entidade familiar todas as conformações, cujo elemento identificador seja o 

comprometimento mútuo e contínuo, decorrente de laços de afetividade entre seus membros, adequando-se a 

aplicação das normas jurídicas, para fins de tutela da realidade social não prevista pelo legislador, em 

conformidade, ainda, com o direito posto no plano internacional e nos tratados dos quais o Brasil é signatário. 

Assim, a não validação das relações homoafetivas como entidade familiar, além exprimir conteúdo 

preconceituoso, discriminatório e excludente, acaba por legitimar e até estimular a prática de atitudes 

homofóbicas na sociedade. O que, como já preconizado pela Suprema Corte, ofende o direito à personalidade, à 



intimidade e à vida privada, bem como à autodeterminação dos indivíduos, afetando diretamente sua autoestima 

e dignidade. 

Dessa forma, da análise de seu texto, não constitui nenhum exagero afirmar que a Lei Complementar 

Municipal de Rio Branco nº 46, e todas as demais propostas legislativas com igual teor que é cediço, tramitam 

em diversas casas legislativas existentes nesse país, inclusive no Congresso Nacional, possuem conteúdo 

claramente homofóbico.   

Por outro lado, o artigo 205 do Texto Magno estabelece ser “a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Enquanto que, o artigo 206 da Carta Política estabelece ainda que “o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios” - dentre os quais a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber” (inciso II), o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino” (inciso III) e a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (inciso 

VI): 

De forma que, o artigo 9º da Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46 viola todos esses 

dispositivos constitucionais ao subordiná-los às “convições estabelecidas no âmbito familiar”, notadamente do 

seu “modelo absoluto consagrado” de família – “heteroafetiva e monoparental”,inclusive, determinando no 

parágrafo único do referido dispositivo que, “as convicções de que trata o caput têm precedência sobre aquelas 

estabelecidas em programas oficiais públicos ou privados, quando relacionadas à educação moral, sexual e 

religiosa”.  

Ou seja, na prática, as escolas municipais de Rio Branco tornar-se-iam “escolas religiosas”, cerceando-se 

toda e qualquer “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (CF, art. 

206, inciso II), “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” (CF, art. 206, inciso III) e “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei” (CF, art. 206, inciso VI). Tal como determina o texto 

constitucional. 

O que, na prática, tornar-se-ia absolutamente impraticável ao poder público, uma vez que, haveria a 

necessidade de se ter, em cada escola municipal, uma sala de aula específica para cada “convicção moral, sexual 

e religiosa” existente na sociedade. 

A não ser, evidentemente, que a intenção subjacente da lei municipal fosse, na verdade – como de fato 

parece ser –, garantir apenas uma única e exclusiva “convicção moral, sexual e religiosa” nas escolas municipais.  

Continuando no extenso rol de inconstitucionalidades da Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46, 

o seu artigo 11, § 2º, ao estabelecer que a formação do “Conselho da Família” será composto exclusivamente 

pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre – AMEACRE, Diocese de Rio Branco, Diocese de Cruzeiro 

do Sul, Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, Federação Espírita do Estado do Acre, Conselho Tutelar de 

Rio Branco, Promotoria da Família – MPE/AC e Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Acre – 

CDHEP/AC”, viola expressamente os artigos 5º, VI e 19, I da Constituição Federal.  

O artigo 5º, inciso VI da CF, afirma ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias”. De todas as religiões! 

E o artigo 19, por sua vez, afirma ser “vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”, 

dentre outras vedações, segundo o seu inciso I, “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”. É o chamado princípio da “laicidade do Estado”. 

Ou seja, a vedação expressa de o Estado brasileiro, por qualquer de seus entes federados, adotar uma 

“religião oficial”, “chapa branca”. Ou perseguir alguma delas. 

A laicidade do Estado não significa, nem poderia significar, a abominação ou a exclusão da religião, da 

religiosidade ou da espiritualidade das relações sociais, ou entre o cidadão e o Estado. 

 

“A Laicidade é a forma institucional que toma nas sociedades democráticas a 

relação política entre o cidadão e o Estado, e entre os próprios cidadãos. No início, 

onde esse princípio foi aplicado, a Laicidade permitiu instaurar a separação da 

sociedade civil e das religiões, não exercendo o Estado qualquer poder religioso e as 

igrejas qualquer poder político.  

Para garantir simultâneamente a liberdade de todos e a liberdade de cada um, a 

Laicidade distingue e separa o domínio público, onde se exerce a cidadania, e o 

domínio privado, onde se exercem as liberdades individuais (de pensamento, de 

consciência, de convicção) e onde coexistem as diferenças (biológicas, sociais, 

culturais). Pertencendo a todos, o espaço público é indivisível: nenhum cidadão ou 

grupo de cidadãos deve impôr as suas convicções aos outros. Simétricamente, o 

Estado laico proíbe-se de intervir nas formas de organização colectivas (partidos, 

igrejas, associações etc.) às quais qualquer cidadão pode aderir e que relevam do 

direito privado.  



A Laicidade garante a todo o indivíduo o direito de adoptar uma convicção, de 

mudar de convicção, e de não adoptar nenhuma.  

A Laicidade do Estado não é portanto uma convicção entre outras, mas a condição 

primeira da coexistência entre todas as convicções no espaço público.  

Todavia, nenhuma liberdade sendo absoluta e todo o direito supondo deveres, os 

cidadãos permanecem submetidos às leis que se deram a si próprios”
11

. 

 

Dessa forma, ao restringir a formação dos chamados, “conselhos da família”, a apenas algumas 

denominações religiosas específicas e privilegiadas, o artigo 11, § 2º da Lei Complementar Municipal de Rio 

Branco nº 46, mais uma vez demonstra, de forma inequívoca, preconceito, privilégio indevido e discriminação, 

ao eleger os seus preferidos e excluir os demais.  

Além de violar expressamente os artigos 5º, VI e 19, I da Constituição Federal, a liberdade de crença e de 

culto e a laicidade do Estado, o dispositivo legal municipal, ora questionado, violava também – e mais uma vez -, 

o princípio constitucional da igualdade, definido no caput do mesmo artigo 5º da CF, ao excluir todas as demais 

orientações religiosas, tais como as diversas religiões de matriz africana, as religiões que fazem uso da 

Ayahuasca, as religiões indígenas, o Islamismo, o Budismo e etc. , todas com representação no Município de Rio 

Branco. Além de inúmeras organizações da sociedade civil com atuação afeta ao tema tratado – mesmo que de 

forma indevida – pela lei municipal inconstitucional. 

A respeito do tema, a Organização das Nações Unidas – ONU, através de seu escritório no Brasil, 

manifestou-se da seguinte maneira: 

 

NOTA DO SISTEMA ONU NO BRASIL 

SOBRE A PROPOSTA DE ESTATUTO DA FAMÍLIA 

O Sistema ONU no Brasil acompanha com preocupação a tramitação, no 

Congresso Nacional, da Proposição Legislativa que institui o Estatuto da Família 

(PL 6583/2013), especialmente quanto ao conceito de família alí expressos e seus 

impactos para o exercício dos direitos humanos. 

(...) 

Assim, é importante assegurar que outros arranjos familiares, além do formado por 

casal heteroafetivo, também sejam igualmente protegidos (unipessoal, casal com 

filhos, casal sem filhos, mulher/homem sem cônjuge e com filhos, casais 

homoafetivos com ou sem filhos, dentre outros) como parte dos esforços para 

eliminar a discriminação. Negar a existêcia destas composições familiares diversas, 

para além de violar os tratados internacionais, representa uma involução 

legislativa. 

Também seguem na contramão do que dispõem o Consenso de Quito, aprovado na 

décima Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, 

celebrada em Quito em agosto de 2007; o Consenso de Brasília, aprovado na XI 

Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, celebrada em 

Brasília em julho de 2010; e as conclusões adotadas sobre a eliminação e 

prevenção de todas as formas de violência contra a mulher e a menina durante o 

57º período de sessões da Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher de 

2013. Uma definição restritiva fere também a Declaração e Programa de Ação de 

Durban, que foram aprovadas na Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância de 2001, e 

a Resolução nº 68/237 da Assembléia Geral, de 23 de dezembro de 2013, que 

proclamou a Década Internacional de Afrodescendentes, com início em 1º de 

janeiro de 2015 e fim em 31 de dezembro de 2024. 

(...) 

Sistema ONU no Brasil, outubro de 2015. 
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6. Conclusão 

Assim, em conclusão a toda a análise constitucional aqui realizada, nota-se claramente que a lei municipal 

de Rio Branco ora averiguada, inquinada de inconstitucionalidade(s), no afã de privilegiar e positivar 

determinados dogmas de religião específica, olvida, de forma absoluta, todos os princípios e valores 

republicanos e do Estado Democrático de Direito, consagrados tanto na Constituição Federal – a Constituição 

Cidadã –, quanto na Constituição do Estado do Acre, ao adotar um conceito reducionista, preconceituoso, 

discriminatório e fundamentalista de família, olvidando também que, em verdade, mais do que laços sanguíneos 

ou dogma religioso, família é amor, é afeto, apoio, amparo e cooperação.  

                                                             
11 Disponível em: < http://www.laicidade.org/documentacao/textos-criticos-tematicos-e-de-reflexao/aspl/>. 
12 Disponível em:< https://nacoesunidas.org/wp-content/upload/2015/10/onu-est-familia.pdf 



Olvida, sobretudo, que a pretexto de impor dogmas religiosos, a ferro e a fogo – tal como se tentou –, muitas 

atrocidades já foram cometidas ao longo da História da Humanidade. De tal forma, que não seria nenhum 

exagero afirmar que, nesta quadra da História, iniciativas como a Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 

46 e muitas outras com o mesmo teor que tramitam em casa legislativas municipais e estaduais e até mesmo no 

Congresso Nacional, constituem-se, em verdade, nas “novas fogueiras da modernidade” onde haverão de arder 

todos aqueles que ousarem não integrar a “religião oficial” ou não comungar com os dogmas religiosos 

positivados na lei. Ou, ainda, um símbolo
13

 muito claro da exclusão e da intolerância em tempos de discursos de 

ódio (hate speech)
14

 - tal como uma nova espécie de “Estrela de Davi”, afixada no peito dos judeus, dos 

homossexuais e de todos os indesejáveis, nos guetos de Berlim ou de Varsóvia, no início do “breve século XX”, 

como o definiu o historiador britânico Eric Hobsbawm
15

.   

A Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46, bem como as demais iniciativas legislativas com o 

mesmo jaez, negam cidadania aos cidadãos brasileiros. E, justamente, por quem foi eleito para representá-los e 

protegê-los. Ao mesmo tempo, que negam os valores máximos de amor, fraternidade e de comunhão do 

Cristianismo.  

       Da mesma forma, tais iniciativas legislativas constituem-se também em um passo largo de retrocesso 

civilizatório. Consagram e positivam juridicamente o preconceito, a discriminação e a intolerância, devendo, 

portanto, os membros do Ministério público, no cumprimento de seu papel constitucional, imediatamente, adotar 

medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, e, essencialmente no 

âmbito judicial, promover o controle difuso e concentrado de constitucionalidade das normas, visando proteger 

os interesses, garantias e direitos fundamentais eventualmente violados, coibindo qualquer forma de 

discriminação, exclusão e desigualdade, e resguardando, assim, o Estado Democrático de Direito.      

. 

Para finalizar, uma vez que o debate posto perpassa, de forma muito clara, aspectos teológicos – embora em 

uma clara tentativa de substituição do modelo político da Democracia para uma espécie disfarçada de 

“Teocracia” -, pode-se mencionar um trecho das Sagradas Escrituras, atribuído a Jesus de Nazaré, no qual o 

Mestre Rabi afirma: 

 

“Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis 

amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos: se vos amardes uns aos 

outros”.(Jesus de Nazaré in João 13:34-35). 

 

De forma que, o amor e a diversidade e não o ódio e a segregação devem ser o Norte do processo 

civilizatório, tal qual preconizado por Immanuel Kant. 

 

7. Proposta de enunciado 

A edição das leis, além do dever de obediência às normas de iniciativa e competência legislativa, também deve 

guardar, em seu conteúdo, consonância com os objetivos, princípios, garantias e direitos fundamentais 

encartados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, sob pena de criar-se uma 

legislação eivada de inconstitucionalidade, como no caso da Lei Complementar n. 46, de 02 de maio de 2018, 

que instituiu o chamado “Estatuto da família”, no âmbito do Município de Rio Branco, no estado do Acre, e de 

outras iniciativas legislativas do mesmo teor, em total afronta às regras e princípios constitucionais, bem como 

ao entendimento sufragado no âmbito internacional, devendo os membros do Ministério Público, no 

cumprimento de seu papel constitucional, imediatamente adotar medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa 

dos direitos fundamentais dos cidadãos, e, essencialmente no âmbito judicial, promover o controle difuso e 

concentrado de constitucionalidade das normas, visando proteger os interesses, garantias e direitos fundamentais 

eventualmente violados, coibindo qualquer forma de discriminação, exclusão e desigualdade, e resguardando, 

assim, o Estado Democrático de Direito.      
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