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“‘Cause love’s such an old-fashioned word 

 and Love dares you to care for the people on the edge of the night  

and Love dares you to change the way of caring about ourselves 

 This is our last dance 

 This is our last chance 

This is ourselves 

Under pressure” 

(Under Pressure. David Bowie. 1982) 



 

RESUMO 

 

 

Trata da possibilidade de reconhecimento das uniões homoafetivas no Brasil, sob as 

perspectivas dos direitos fundamentais. Com a maior visibilidade da causa homossexual, 

graças ao movimento e à mídia, estes indivíduos desejam expressar livremente a sua 

orientação sexual e constituir família. O conceito de família vem sofrendo intensas alterações 

e ampliações, pautadas na realidade social, que não se limita às previsões legais. Privilegia-se 

os laços afetivos presentes nas relações familiares em detrimento da sua forma. Seguindo esse 

viés, o presente trabalho se destina a abordar o reconhecimento das uniões homoafetivas no 

Brasil, situações postas à margem do Direito, especialmente pelo desinteresse do Estado na 

criação de lei que as regulamente. 

 

Palavras-chave: Família. União homoafetiva. Direitos fundamentais. Entidade familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work deals with the possibility of recognition of the homosexual unions, under the 

perspectives of the fundamental rights. With a greater visibility of the homosexual cause, 

thanks to the midia and homosexual movement, these individuals wished to freely express 

their sexual orientation and to constitute family. The conception of family has been suffering 

deep changes,  according to the social reality, that can not be limited by law. The ties of 

affection, existent in family relations, are privileged over its structure. According to this 

perspective, the present paper intends to approach the recognition of homosexual unions in 

Brazil, situations left in the edge of Law, specially, due to State's desinterest in creating a law 

to regulate them. 

 

Palavras-chave: Family. Homosexual Union. Fundamental rights. Family Entity. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a Antiguidade, as relações homoafetivas são parte da realidade, no entanto, 

somente nas últimas décadas, é notável o progresso no que concerne à luta efetuada pelos 

homossexuais a fim de terem seus direitos positivados. Diante desta evolução, a sociedade 

passa a modificar seus juízos de valor e a superar paulatinamente seus preconceitos, realidade 

esta que não pode passar despercebida pelos operadores do Direito. 

Com isso, faz-se necessário que o Estado não se abstenha de regulamentar estas 

situações, a fim de que sejam conferidos direitos equivalentes entre as relações afetivas, sejam 

estas entre pessoas de sexos opostos ou pessoas de mesmo sexo. 

Apesar desta evolução, tal tema é ainda gerador de grande celeuma jurídica. Grande 

parte da população, ainda influenciada por preceitos morais e religiosos, condena a 

homossexualidade, não conferindo a estas relações nenhum tipo de aceitação e respeito. Por 

outro lado, alguns entendem que as relações homoafetivas devem ser protegidas sob pena de 

malferimento de princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 

Devido ao intenso trabalho de ONG’s (Organizações Não- Governamentais) ligadas 

à causa homossexual, através de movimentos, paradas e passeatas pela diversidade sexual, 

tem-se observado que há um crescimento notável da visibilidade LGBTT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais). Além disso, por meio de filmes, reportagens, novelas e 

outros artefatos dos meios de comunicação, tem-se realizado uma crescente exposição acerca 

da temática homossexual, gerando uma conscientização a respeito direitos dos homossexuais. 

Conseqüentemente, é possível constatar que a população de casais homossexuais começa a 

exigir a salvaguarda destes direitos, bem como sua efetivação, seja através de instigação ao 

Judiciário ou à Administração, por exemplo, ao Instituto Nacional do Seguro Social. 

No entanto, faz-se mister ressaltar que o empenho de nossos legisladores ainda não 

tem sido suficiente para garantir os devidos direitos a estes casais, pois se sabe que ainda não 

há legislação específica que regule tal matéria no ordenamento jurídico brasileiro.
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Essa abstenção do Estado em regular a matéria gerará, num futuro próximo, uma 

situação de insegurança jurídica, causado pelo constante desrespeito a princípios e valores 

constitucionais, visto que é crescente o número de relações homoafetivas duradouras, sem que 

tenham, contudo, seus direitos e garantias positivados e efetivados em nosso ordenamento. 

Devido a essa abstenção, são formadas opiniões bastante distintas, demonstradas em 

decisões de tribunais brasileiros, tanto constitutivas de direito, quanto denegatórias. 

Entretanto, é notado que o nosso sistema jurídico tem demonstrado uma preferência em 

conferir bastante reconhecimento a estas relações, já atribuindo a elas o status semelhante ao 

de união estável entre homem e mulher.  

Com a necessária evolução sócio-cultural, que deve ser sempre acompanhada pela 

evolução jurídica, temos que o conceito de família tem sido flexibilizado, adaptando-se às 

diversas realidades que têm se manifestado no convívio em sociedade. Atualmente, busca-se 

dar maior importância aos laços de afetividade que permeiam as ligações entre indivíduos que 

aos laços sanguíneos para a configuração de status familiar. 

Surge nesse momento, a necessidade do pleno reconhecimento jurídico da união 

homoafetiva, seja com o status de união estável, de casamento ou de uma nova entidade 

familiar, no sentido de criar e garantir para os parceiros homossexuais direitos, deveres e 

garantias positivadas em nosso ordenamento jurídico. 

Para a elaboração desse trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica, que inclui a 

análise de livros, revistas especializadas, artigos, trabalhos acadêmicos, pareceres e 

jurisprudências concernentes aos temas de família, homossexualidade e direitos fundamentais. 

O presente trabalho visa a demonstrar, em seus capítulos, os motivos pelos quais se 

demonstra a necessidade de criação de dispositivo legal que tutele juridicamente as uniões 

homoafetivas, tratando o tema sob perspectivas constitucionais e considerando os laços de 

afetividade que devem permear as relações presentes em entidades familiares, laços estes 

notáveis nas uniões homoafetivas. Busca-se evidenciar que há necessidade de suprimento 

legal do Estado, que deve manifestar-se com a criação de dispositivo legal que tutele 

juridicamente as relações homoafetivas. 
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No capítulo primeiro, relatar-se-á a respeito da homossexualidade: de seu histórico, 

da evolução do movimento homossexual e do tratamento desigual oferecido aos 

homossexuais, com foco no desrespeito aos Direitos Sexuais. Além disso, tratar-se-á da 

necessidade de interpretar a homossexualidade, não somente como fato social, mas também 

como fato gerador de relações jurídicas. 

No segundo capítulo, pretende-se tratar da evolução do conceito de família, 

desenvolvendo uma análise sócio-jurídica de seu processo de construção e desenvolvimento. 

Subseqüentemente, serão tecidas algumas considerações acerca dos laços de afetividade, 

permeadores das relações familiares. Logo em seguida, tratar-se-á das diversas entidades 

familiares (famílias plurais) e suas respectivas estruturas. Ao final do capítulo, traz-se à baila 

a família homoafetiva e a ampliação do conceito de família, baseado na Lei 11.340 de 07 de 

agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. 

No terceiro capítulo, será trabalhado com o reconhecimento da União Homoafetiva, 

baseando-se nos Princípios Fundamentais arrolados em nossa Carta Magna. Tratar-se-á ainda 

da possibilidade da aplicação de analogia para a solução de conflitos relativos às questões da 

união homoafetiva. Além disso, será exposta a abordagem do tema no Direito Comparado. 

Por fim, será analisado o tratamento do referido tema no ordenamento jurídico brasileiro, 

expondo o trabalho no âmbito dos três poderes.  
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2. A HOMOSSEXUALIDADE 

 

 

A homossexualidade é uma realidade constante à vida em sociedade. Desde as mais 

primitivas sociedades, é possível constatar, após investigações, a existência de indivíduos 

homossexuais. No entanto, este tema é ainda considerado tabu entre as sociedades atuais, 

sendo sempre objeto de intensas discussões sociais, políticas e jurídicas. 

O processo de compreensão da homossexualidade pela sociedade é dificultoso, cheio 

de avanços e retrocessos, pois ao mesmo tempo em que são constatados grandes avanços na 

visibilidade e aceitação das pessoas homossexuais, ainda são cometidos crimes por motivos 

homofóbicos no Brasil e no mundo. 

Tal tema já foi encarado de diversas maneiras no decorrer dos séculos. Tanto de 

forma positiva, como no período da Antiguidade, no qual a relação entre indivíduos do 

mesmo sexo era plenamente aceitável, quanto de forma negativa, como na Idade Média, na 

qual a prática homossexual era tomada como o maior dos pecados, punível com torturas e 

pena de morte ou como misteriosa doença psíquica. Hodiernamente, entende-se, 

predominantemente, que a homossexualidade é apenas uma diferença. Compreende-se que as 

pessoas podem possuir diferentes orientações sexuais, independente das razões que as levem a 

isso. 

As ciências ainda não aprofundaram seus estudos suficientemente a ponto de 

determinar quais as razões e delineamentos da homossexualidade. No entanto, independente 

do que ela venha a ser, devemos considerar que é um fato social e que, portanto, gera 

repercussões no mundo jurídico, não devendo, pois, ser olvidado pelos ordenamentos 

jurídicos. 

É válido ressaltar que o tratamento deste tema será, muita vez, polêmico e complexo, 

pois tratar-se-á de sujeitos profundamente ligados à questões relacionadas à cultura, à religião 

e à moral da sociedade. 
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Desse modo, para melhor compreensão da realidade homossexual, trabalharemos no 

presente capítulo a respeito de breve histórico da homossexualidade, do crescimento do 

movimento e do início de sua posterior aceitação, focando, posteriormente, na realidade social 

brasileira e suas repercussões no meio jurídico. 

 

 

2.1 Breve Histórico sobre a homossexualidade 

 

 

Primeiramente, é necessário tecer alguns comentários acerca da sexualidade humana 

como um processo evolutivo, uma construção realizada com a junção de fatores biológicos e 

sociais, gerados pela própria vivência do ser humano em sociedade. As manifestações da 

sexualidade humana dar-se-ão em conformidade com os contextos e influências que o 

persuadam a expressar-se de determinada forma. 

Da mesma forma, entende Bozon (2004), manifestando-se sobre sexualidade afirma 

que esta seria “de maneira inevitável, a coordenação de uma atividade mental com uma 

atividade corporal, aprendidas ambas através da cultura. A sexualidade humana não é um 

dado da natureza  

Nesse mesmo diapasão, trazemos, então, à baila o pensamento de Loiola, que, em 

seu artigo “Sexualidade, gênero e diversidade sexual”, trata a sexualidade como um 

“construto sócio-histórico-cultural dos grupos” 

A sexualidade é, sobretudo, uma construção dos sujeitos concretos (homens e 
mulheres) que vivem em sociedade, imbricados numa cultura com implicações 
históricas, ora determinantes,ora determinadas, de modo que tais sujeitos dotados de 
necessidades físico-biológicas, mas também, e fundamentalmente, sociais, dentro de 
sua dimensão existencial estão para além de certas determinações, muito embora 
reprodutoras, possuem potencialidades subjetivas capazes de produzir outras formas 
de relações sociais. 
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Esta diversidade sexual1 é constituída por arquétipos2, relacionados às condutas 

individuais e suas expressões no mundo. Essa construção abrange desde a noção de ser 

diferente, englobando a auto-aceitação, a necessidade de expressão da sua orientação sexual, 

seja heterossexual ou homossexual, até a necessidade de aceitação da sociedade. 

Independente de ter a ciência descoberto ou não as razões e origens da orientação 

homossexual, deve-se considerá-la demonstração da sexualidade humana, entendendo-se, 

destarte, que esta se dá também por motivos biológicos e sociológicos. 

Conforme a compreensão de Loyola, a sexualidade varia “não somente ao longo de 

uma sociedade para a outra e entre os diferentes grupos sociais dentro da mesma sociedade, 

mas também ao longo da vida dos indivíduos (LOYOLA, 1998, p. 14)”. Motivo este que nos 

leva a entender o porquê das diversas manifestações da homossexualidade e de suas 

decorrentes interpretações ao longo da vida, mesmo em uma mesma sociedade. 

Há estudos que apresentam fatos históricos a respeito da homossexualidade presente 

desde tempos da Antiguidade até a Atualidade. Tanto as expressões quanto suas repercussões, 

na sociedade, deram-se de variadas formas, bem como sua aceitação, que variava conforme a 

sociedade na qual esta era manifestada.  

Nos períodos mais antigos, em lugares como a Mesopotâmia e no Egito, o homem 

que se permitisse praticar relações homossexuais seria considerado inferior. No mesmo 

diapasão, tem-se a cultura hebréia que não permite a relação homossexual, conforme as 

previsões no Antigo Testamento. 

Para a religião hebréia, não havia para o sexo a função de proporcionar prazer, mas 

sim, a função exclusiva de procriação, portanto, não haveria propósito em manterem-se 

relações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo, visto que estes não poderiam jamais gerar 

prole daquele ato. O Judaísmo também possuí a sua disciplina religiosa quanto ao sexo e era 

determinado, desta maneira, que devido a relação sexual entre indivíduos de sexo oposto 

poderiam gerar herdeiros, a relação homossexual deveria ser considerada prática pecaminosa. 

                                                 
1  A expressão “diversidade sexual” refere-se às questões referentes à orientação sexual, decorrentes da 
diversidade humana e suas formas de expressão. Nesse contexto, excluem-se as formas de vivência da 
sexualidade chamadas cientificamente de parafilias. (pedofilia, zoofilia, necrofilia) 
2 
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Por outro lado, em civilizações como a Grécia, tem-se que era comum a prática do 

amor por meninos, na qual o jovem deveria ser iniciado sexualmente por um homem mais 

velho, a fim de que este lhe ensinasse a respeito da vida e de sua própria sexualidade, numa 

relação nos moldes aluno-mestre.  

Nesses casos, a manifestação da homossexualidade era aceita e apoiada pela 

sociedade, contanto que o homem não se esquecesse que deveria ainda cumprir com sua 

função reprodutora, devendo, portanto, também manter uma relação com uma mulher para 

fins meramente de procriação. 

Os povos dóricos, tal como são retratados pela história, filosofia, antropologia e 
outras ciências humanísticas, nas quais inclusive se destacaram, concediam-se sob o 
prisma da sexualidade duas vidas tão distintas quanto harmônicas. Uma decorria 
privada, com mulheres, fossem estas esposas, concubinas ou escravas, e exercida na 
intimidade do lar, convenientemente discreta, indevassável. A outra, pública, 
conveniente em outro sentido, era partilhada com jovens homens, aberta, alvo de 
prestígio e vantagens sociais. Era esta a que distinguia socialmente o cidadão e o 
situava em um status de prestígio, enquadrando-o nas obrigações para com a sua 
classe e para com a sociedade da época (SOUZA, 2001, p.105). 

 

Na Antiguidade, o relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo era tão comum 

que nem mesmo possuía denominação para esse tipo de relação. O sexo não tinha como 

objetivo exclusivo a procriação, daí a compreensão da prática sexual entre pessoas de mesmo 

sexo.  

Nos mesmos moldes da civilização grega, a sociedade romana acolhia normalmente 

a homossexualidade entre homens. No entanto, não se tolerava que um senhor adulto se 

permitisse figurar como passivo na relação, sendo esta posição somente permitida para 

escravos, por serem características da delicadeza e subordinação femininas 

Em Roma, mais que na Grécia, a situação diante do social podia definir a aceitação 
ou o rechaço ao amor entre dois homens. Se um patrício ou um homem livre 
submetesse um escravo, situação muito disseminada, se considerava aceito, mas isso 
passa a ser execrável se se deixa submeter. (...) O homossexualismo mediante 
determinadas condições era visto como de procedência natural, ou seja, no mesmo 
nível das relações entre casais, entre amantes ou de senhor e escravo. Mas, se o 
patrício romano, ou o simples cidadão, concedesse ser passivo para o escravo, seria 
definitivamente degradante (SOUZA, 2001, p.109) 
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A partir do surgimento e expansão do Cristianismo, há uma sacralização do sexo, que 

deveria ser realizado somente na constância do casamento e para fins de reprodução, razão 

pela qual a homossexualidade era tida com grave pecado, sendo o praticante passível de 

severas punições, conforme as legislações da época. No ano 390, no reinado do imperador 

Teodósio, tem-se o primeiro registro de punição grave corporal ao praticante de relação 

sexual com alguém de seu mesmo sexo. 

A Idade Média, período alicerçado fortemente nas teorias cristãs, foi marcada por 

grandes perseguições aos “sodomitas”. O Cristianismo considerava a sodomia3 uma grave 

anomalia contrária à natureza humana, sendo o pecado mais mortal. Os sodomitas eram 

considerados contrários aos desígnios divinos e responsáveis por todos os males do mundo, 

frutos da ira de Deus contra sua abominação. 

A expansão do Cristianismo no Ocidente foi marcada por intolerância à 

homossexualidade, tendo a Igreja Católica aplicado intensas punições aos homossexuais da 

época, normalmente, a pena capital. O III Concílio de Trento, em 1179, tornou a prática 

sodomita crime, bem como as demais legislações dos séculos XII e XIII. 

Na Modernidade, observam-se grandes contraditoriedades, pois ao passo que havia 

grande desenvolvimento intelectual, a partir do antropocentrismo e do renascido ideal de 

liberdade, havia ainda resquícios moralistas da Idade Média. No entanto, com a Reforma 

Protestante, a mentalidade européia sofreu grandes mudanças, que repercutiram na elaboração 

de seus ordenamentos jurídicos, obtendo maior êxito com as questões políticas e sociais, 

quando relacionadas às questões religiosas. 

Enquanto observava-se esse panorama na Europa, aqui, no Brasil, criminalizava-se a 

homossexualidade. O crime de sodomia foi mencionado pela primeira vez nas Ordenações 

Afonsinas, prevendo a pena de fogo aos “pecadores”. Com as Ordenações Manuelinas, o 

sodomita além do fogo, teria todos os seus bens confiscados, com infâmia de seus filhos e 

descendentes, sendo crime de lesa-majestade. 

A partir do Século XIX, com os avanços sociais e científicos, as categorias da 

diversidade sexual (heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade) foram 

                                                 
3   Em relação a este período, utiliza-se o termo sodomia por não haver ainda o termo homossexualidade. 
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cientificamente definidas. Durante esta época, surgiu interesse científico acerca desta área, 

deixando de ser interpretado como um pecado para ser analisado pelas ciências, como a 

Medicina, a Psicologia e, posteriormente, o Direito 

[...] o aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência, e na própria 
literatura, de toda uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de 
homossexualidade, inversão, pederastia e ‘hermafroditismo psíquico’ permitiu, 
certamente, um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de 
‘perversidade; mas, também, possibilitou a constituição de um discurso ‘de reação’: 
a homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar sua legitimidade ou 
sua ‘naturalidade’ e muitas vezes dentro do vocabulário e com as categorias pelas 
quais era desqualificada do ponto de vista médico. (FOUCAULT, 1988, p.96) 

 

O termo “homossexual” foi criado nesse período pelo psicólogo Karoly Maria 

Benkert, definindo que a própria natureza conferiu aos seres humanos não só o desejo por 

indivíduos do sexo oposto, mas também a alguns foi conferido o impulso homossexual, que 

lhes faz sentir atração por membros do mesmo sexo, em repulsa ao sexo oposto. 

Nesse momento, a homossexualidade passa a ser encarada não mais como uma 

atitude pecaminosa, mas sim, como uma enfermidade, causada tanto por circunstâncias 

biológicas quanto por interferências externas do meio. O sexo era agora objeto de pesquisa da 

ciência ocidental. 

Conforme o pensamento da época, Benkert também defendia que a 

homossexualidade era congênita e hereditária, causada por uma série de anomalias genéticas 

associadas a problemas mentais na família. Há relatos que indicam que, neste período, o 

tratamento oferecido para a homossexualidade era a lobotomia. 

Com as transformações sociais ocorridas entre os séculos XIX e XX, decorrentes do 

capitalismo, como o avanço do movimento feminista, a nova estrutura familiar, o início da 

defesa da liberdade sexual e, em especial, o acontecimento das I e II Guerras Mundiais, foram 

surgindo, timidamente, movimentos sociais, objetivando mudar a visão da homossexualidade 

como um desvio de natureza, bem como desejando lutar para que sejam conferidos direitos a 

estes indivíduos. 
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Nesse diapasão, unem-se os movimentos de liberação sexual com as idéias de 

Foucault, trabalhando para que a homossexualidade fosse encarada como um componente 

multiforme da sexualidade humana.  

Somente no fim do século XX, a homossexualidade deixou de ser arrolada junto a 

doenças mentais pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 1985, o Código Internacional 

de Doenças (CID) foi revisado, sendo o homossexualismo retirado da lista de distúrbios 

mentais para o de sintomas decorrentes de circunstâncias psicossociais. Em meados da década 

de 90, foi retirado o sufixo “ismo” que designa doença, sendo desde então utilizado o sufixo 

“dade”, que quer dizer modo de ser. 

Com o advento da AIDS, houve ainda grande estigmatização da população 

homossexual, pois a doença foi imediatamente relacionada à prática homossexual, 

aumentando consideravelmente o preconceito e a discriminação. No entanto, essa repressão 

aos homossexuais também lhes conferiu forças para intensificação de seus movimentos 

sociais, havendo maior atividade do grupo em prol da reivindicação de seus direitos.  

Por conseqüência, por volta das décadas de 80 e 90, essa luta fez com que muitos 

países começassem a descriminalizar as chamadas “práticas homossexuais”, proibindo 

também a discriminação contra gays e lésbicas. 

Porém, ainda é possível que observemos em nosso dia-a-dia grande discriminação 

com a população gay. Isso remete à própria formação da cultura ocidental, altamente 

influenciada pela cultura judaico-cristã, que como dita anteriormente, considerava a prática 

homossexual como algo antinatural e pecaminosa. Há, ainda, hoje, em diversos lugares do 

mundo, em especial, nos países de origem árabe, a criminalização das relações homossexuais, 

sendo muita vez, puníveis com a morte. 

Faz-se necessário que a orientação sexual possa ser vista e interpretada de maneira 

livre de preconceitos e prejuízos. A homossexualidade deve ser interpretada como uma 

manifestação da identidade humana, inerente à personalidade, devendo, portanto, ser 

respeitada e defendida pelo Estado Democrático de Direito, que prima pela efetivação dos 

direitos humanos. 
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2.2 A homossexualidade sob o ponto de vista sócio-jurídico 

 

 

A melhor ordem social [...] não seria aquela em que cada indivíduo poderia, sem 
nenhum impedimento, tirar todos os proveitos de suas vantagens, de suas 
capacidades ou dos favores alheios. Um estado de fato assim, que seria uma 
desigualdade infinitamente fortalecida, convém substituí-lo por uma convenção pela 
qual uma mesma qualidade ou dignidade fundamental e um mesmo sistema de 
prerrogativas são reconhecidos a todo membro da sociedade ou a todos os 
homens[...].(DUPRÉEL apud PERELMAN,1996, p. 61-62) 

 

Ao se analisar a construção das relações humanas da sociedade atuais, em especial, 

ao se tratar das relações homossexuais, como simples diferença na manifestação da 

sexualidade, percebemos ainda grande celeuma, pois tal estudo sempre irá trabalhar com 

objeto de diversas ciências, além de tratar de questões morais, culturais e religiosas. 

A sociedade é o meio no qual o Direito surge e se desenvolve, partindo do 

pressuposto que o direito envolve condutas, organização e mudança. A partir do fato, o 

Direito vai retirar a matéria-prima para suas normas, que terão por objeto justamente a tutela 

dessas situações surgidas em meio à convivência humana. 

Por decorrência das relações interpessoais, surgem os eventos jurídicos, 

imprevisíveis em suas manifestações, que fazem surgir a necessidade da devida tutela do 

estado, da regulamentação de tais eventos, para que não sejam desrespeitados direitos de 

alguma das partes atuantes. 

O Direito consolida um modelo de organização social e assim busca permitir 

prerrogativas mínimas de existência do ser humano, entendendo-se que cada um deve ter 

direitos e deveres decorrentes de fatos sociais. Estes devem ser resguardados pelo Estado, a 

partir do momento em se manifeste ameaça ou dano ao exercício destes. 
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Ao considerar a sexualidade como construção de fatores biológicos com fatores 

sócio-culturais, conforme visto no tópico anterior deste capítulo, a iniciação sexual deixará de 

ser um ato meramente individual, psicológico ou biológico para ser um fato social. 

Quando a homoafetividade passou a ser manifesta perante a sociedade, ultrapassando 

a natureza de assunto de esfera particular, ela tornou-se conduta passível de valoração, 

exigindo, por conseguinte, adaptação social e jurídica à realidade dos indivíduos 

homossexuais, também cidadãos e sujeitos de Direito. Isso faz com que a a sociedade seja a 

obrigada a a tomar posturas diferentes para que o indivíduo homossexual possa ter efetivo 

exercício de sua sexualidade, esta deverá ser considerada fato social, a ser tutelado pelo 

Direito. 

A orientação sexual deve ser vista e interpretada de maneira livre de preconceitos e 

prejuízos. A homossexualidade deve ser interpretada como uma manifestação da identidade 

humana, inerente à personalidade, devendo, portanto, ser respeitada e defendida pelo Estado 

Democrático de Direito, que prima pela efetivação dos direitos humanos. 

Cada vez mais, pessoas do mesmo sexo unem-se no intuito de terem relacionamento 

estável, formado por laços afetivos e objetivos em comum. Tem-se, por conseguinte, a 

homoafetividade como fato social que permeia a sociedade humana, em suas diversas 

expressões e repercute no mundo jurídico a partir do momento em que os indivíduos 

homossexuais passaram a exigir seu reconhecimento e seus direitos de cidadania.  

Não se pode, dessa maneira, simplesmente, negar a existência destas relações nem de 

suas repercussões jurídicas por haver ainda abstenção do Poder Legislativo na criação de 

normas reguladoras destas situações. 

Nesse sentido, a ex-desembargadora do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias, 

trata que "subtrair juridicidade a um fato social implica deixar o indivíduo à margem da 

própria cidadania, o que não se comporta no âmbito do Estado Democrático de Direito" 

(DIAS, 2001, p.85). Por consequência destas inquietações, vem à tona a discussão acerca dos 

chamados direitos sexuais, que são fundamentados no reconhecimento da livre decisão e 

manifestação da sexualidade de um indivíduo, apoiadas nos direitos humanos, primando pelos 

Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, Isonomia e Cidadania. 
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Nesse presente tópico, tratar-se-á dos caminhos percorridos na luta pela efetivação 

destes direitos por meio de movimentos sociais, bem como alguns direitos dos homossexuais 

já alcançados no meio jurídico. 

 

 

2.2.1 - O movimento homossexual 

 

 

A Década de 1960 é conhecidamente marcada pelas profundas inquietações sociais. 

Essa juventude, nascida no pós-guerra, buscava uma nova forma de ver a vida. Nesse período, 

temos a contracultura hippie, a liberdade sexual, os protestos contra a guerra do Vietnã e o 

maio de 68 em Paris, que são indicadores da grande turbulência de idéias difundidas durante 

este período. Sobre esse tema, trata D'EMILIO (1983) 

(…) but the Berkeley campus uprising in the autumn of 1964 revealed the depths of 
discontent with quality of their own lives, the kind of education they received, and 
the adult roles that waited them in society. The war in Vietnam, with its rise sharp in 
draft calls, intensified the disaffection of college youth. Idealism and, for male 
students, self- preservation worked together in quick fashion to create a massive 
antiwar movement which targed both government and the institutions of higher 
learning that students accused of complicity in the war. As the decade wore on, the 
New Left activism moved rapidly along a line from reform to resistance and, at least 
theorically, revolution. (D'EMILIO, 1983, p. 225) 

 

Na Europa, nos meados da década de 1960, iniciava-se o questionamento da 

possibilidade prática do Welfare State de suprir as necessidades da sociedade quanto a 

conflitos que ultrapassassem a luta de classes, conflitos estes não relacionados exclusivamente 

a questões políticas. Estes novos movimentos visavam questionar e provocar mudanças na 

própria estrutura organizacional da sociedade. 

Nesse contexto, tivemos o surgimento dos primeiros movimentos defensores dos 

direitos das minorias. Estas ações são manifestações da luta da sociedade civil organizada que 
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já percebia a necessidade de efetivação desses direitos por meio do Estado. Esses movimentos 

identitários buscavam basicamente o respeito aos direitos fundamentais e à liberdade dos 

indivíduos 

Os grupos passam a ser locais de construção dos discursos e dos saberes em torno 
da homossexualidade e do que é o homossexual, o que faz com que a análise do 
trabalho dos grupos se traduza em uma oportunidade de verificar como o poder se 
tornou elemento capaz de explicar como se produzem esses discursos e saberes e 
como os sujeitos são construídos na articulação entre eles. (FERRARI, 2005, p. 
208) 

 

Por volta desse período, no boom desses movimentos sociais, podemos constatar o 

início de pequenas articulações de grupos homossexuais, apesar de ainda timidamente, visto 

que o homossexual ainda era visto de forma altamente preconceituosa e pejorativa. Os 

homossexuais, identidade sexual em minoria, eram maltratados, condenados e desencorajados 

pela maioria dominante de heterossexuais. 

Por mais que as práticas sexuais e afetivas estejam na esfera privada dos indivíduos, 

havia repercussões sociais, pois existia o desejo destes indivíduos de admitirem sua 

orientação sexual em meio à sociedade, sem medo de reprimendas ou de punições, podendo 

efetivá-lo, como simples exercício de sua cidadania e por decorrência da sua autonomia como 

ser humano dotado de personalidade 

Entendo que o que se convencionou em chamar de “movimento homossexual” é o 
recorte de uma rede de relações sociais, no qual estão presentes indivíduos e 
organizações da “sociedade civil”, diferenciáveis pelo fato de compartilharem e 
atuarem com vistas a um mesmo objetivo geral com relação ao tema da 
“homossexualidade”: a “emancipação” ou a “cidadania plena” aos “homossexuais” 
ou outras identidades sexuais tomadas como objeto do movimento. 
(FACCHINI,2005, p.27) 

 

Estes avanços sociais, ao redor do mundo, repercutiram na esfera jurídica, fazendo 

com que houvesse uma tendência descriminalizadora da homossexualidade, como nos 

Estados Unidos, onde vários Estados criaram normas que impediam a discriminação contra 

homossexuais em moradias e empregos ou como, no Reino Unido, onde, por meio do 
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Relatório Wolfeden, foi recomendado que leis tipificadoras da “prática homossexual” fossem 

revogadas. 

O surgimento efetivo do ativismo político do movimento homossexual deu-se com o 

evento conhecido como Levante de Stonewall, no bar Stonewall Inn, na Christopher Street, 

em Greenwich Village, Manhattan.. No dia 28 de junho de 1969, sem qualquer razão, 

policiais adentraram no bar, conhecido por ser freqüentado por homossexuais, e resolveram 

prender gays e travestis presentes no local. Neste local, surgiu um conflito entre a polícia e a 

população LGBTT presente que durou vários dias.  

Essa data é considerada um marco histórico na organização do movimento 

homossexual, pois foi a primeira vez que os homossexuais resistiram e se uniram para lutar 

contra os maus tratos para com a população gay e reivindicarem seus direitos 

The Stonewall riot was able to spark a nationwide glassroots “liberation” effort 
among gay men and women in large part because of radical movements that had so 
inflamed much of American youth during the 1960s. Gay lberation used 
demonstrations of the New Left as recruiting grounds and appropriated the tactics 
of confrontational politics for its own ends. The ideas that suffused youth protests 
found their way into gay liberation, where they were modified and adapted to 
describe the oppression of homosexuals and lesbians. The apocalyptic rethoric and 
the sense of impending Revolution that surrounded the Movement by the end of the 
decade gave to its newest participants an audacious daring that made the dangers 
of public avowal of their sexuality seem insignificant. (D’EMILIO, 1983, p. 233) 

 

Durante este período de início, as demandas do movimento homossexual 

concentravam-se nos seguintes pontos: fim de todas as formas de controle social de 

homossexuais, garantia de direitos civis e de não-discriminação de homossexuais em 

moradias ou empregos, revogação de leis anti-sodomia, aceitação de relacionamentos gays e 

lésbicos e uma apresentação correta dos homossexuais nos meios de mídia. 

O desejo dos homossexuais era basicamente o de tolerância à sua orientação sexual, 

porém, com o tempo, foi sendo necessário que além da tolerância fossem concedidos direitos 

e garantias, que os deixassem em igualdade aos heterossexuais. Era necessário haver direito à 

auto-afirmação de sua sexualidade, fim de preconceitos e aceitação pública. 
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No Brasil, o movimento homossexual teve início mais tardiamente por volta de 1978, 

com o surgimento da primeira organização de defesa dos direitos dos homossexuais, o grupo 

SOMOS, em Porto Alegre. O Regime Militar, em termos, favoreceu o surgimento desse 

grupo, pois muitos intelectuais foram exilados, tendo que se ausentarem do Brasil, o que 

permitiu o contato com novas idéias humanistas, liberais e favoráveis aos direitos das 

minorias 

O movimento homossexual surgiu, no Brasil, no final dos anos 1970, definindo seu 
projeto de politização da questão da homossexualidade em contraste com as 
alternativas presentes no ‘gueto’ e em algumas associações existentes no período 
anterior ao seu surgimento. Essas associações, apesar de reunirem homossexuais, 
possuíam uma atuação qualificada pelos militantes como ‘não politizada’, por estar 
exclusivamente voltada para a ‘sociabilidade’ (FACCHINI,2005,p.88). 

 

No retorno, estes exilados trouxeram as referidas idéias à discussão, tratando também 

acerca da homossexualidade. Esse processo criativo deu surgimento, no Rio de Janeiro, do 

primeiro jornal gay brasileiro, o Lampião da Esquina, que tratava de temas como sexualidade, 

machismo e discriminação. 

A partir deste impulso, surgiu maior interesse no crescimento do interesse e na maior 

divulgação da realidade homossexual. Nos anos posteriores, foram criados mais de 300 

grupos de defesa homossexual ao redor do país. Em 1980, realizou-se o primeiro Encontro 

Brasileiro de Homossexuais e, em 81, foi celebrado pela primeira vez o Dia do Orgulho Gay. 

Desafortunadamente, pela década de 80, a AIDS surgiu, sendo diagnosticada pela 

primeira vez nos Estados Unidos em homens homossexuais, o que fez com que se supusesse 

que a enfermidade estaria ligada com a homossexualidade. No Brasil, os primeiros casos 

foram constatados em 1982. 

Essa realidade fez ressurgir os entendimentos retrógrados de grupos contrários aos 

direitos dos homossexuais de que a homossexualidade era uma patologia psíquica ou um 

pecado que estava sendo punido com a AIDS. Por outro lado, ao colocarem-se estes 

questionamentos em pauta, foi conferida à causa homossexual uma grande visibilidade. 

Graças à Aids, nunca se falou tão abertamente da homossexualidade, o que trouxe 
efeitos positivos para a luta pelos direitos homossexuais e sua necessária 



27 

 

visibilidade social. No entanto, o movimento homossexual correu o risco e em 
muitos casos resultou demasiadamente atrelado à luta contra à Aids, restringindo sua 
ótica e seu espaço.(TREVISAN, 2007, p.370) 

A partir de então, o Estado decidiu envolver-se na causa homossexual, provendo 

dinheiro público às ONG’s de defesa de direitos dos homossexuais, a fim de que houvesse 

fundos para os trabalhos destas entidades a respeito do vírus da AIDS, suas formas de 

disseminação e de proteção em meio à população homossexual. Esses esclarecimentos foram 

prestados, pioneiramente, pelo grupo paulista “Outra Coisa”, por meio de folhetos 

explicativos. 

Em decorrência desse financiamento, estas entidades obtiveram o apoio necessário 

para o crescimento do movimento e sua consolidação, aumentando a visibilidade e a atuação 

das organizações dedicadas à causa homossexual no Brasil. 

A partir da década seguinte, a década de 90, houve uma participação mais ativa do 

movimento homossexual na luta pelos seus direitos. Nesse período, diversas cidades 

brasileiras e alguns Estados passaram a ter em sua Lei Orgânica a proibição de discriminação 

por motivos de orientação sexual. 

É necessário também mencionar a importância das Paradas de Orgulho Gay, que 

contribuíram enormemente para a divulgação e visibilidade da causa gay, trabalhando 

arduamente na reivindicação de direitos da população homossexual. A cada ano, o público 

participante das Paradas tem aumentado notavelmente, o que indica uma maior aceitação 

social da homossexualidade. 

Em decorrência desses movimentos, a forma de discussão e aceitação da 

homossexualidade vem sendo alterada. Essa abertura político-social permitiu que o referido 

tema fosse tratado o mais abertamente, tanto em meios acadêmicos, quanto em meios 

midiáticos, como revistas, programas de televisão e internet. 

A homossexualidade vem sendo abordada de maneira mais profunda e honesta, de 

forma a garantir que a discussão sobre o tema seja pautada na racionalidade, seja em debates 

públicos ou interpretação desta, como mera manifestação da sexualidade, buscando ser livre 

de preconceitos. Não havendo como excluir dos méritos dessa conquista as organizações e 

associações em prol dos direitos dos homossexuais. 
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A luta pelos direitos dos homossexuais e contra a homofobia se manifesta de forma 

cada vez mais de forma organizada e aceita pela sociedade brasileira, pois estes, conscientes 

de seu papel de cidadão reivindicam mais e mais a legitimação de seus relacionamentos, 

apesar de que não haver ainda grandes progressos na legislação brasileira. 

 

 

2.2.2 Direitos sexuais, cidadania e desigualdade 

 

 

Ao se propor estudo da homossexualidade, tratando-se dos temas de orientação 

sexual e da vedação de discriminação em razão dela, necessária será uma prévia explanação 

acerca dos Direitos Sexuais, um ramo dos Direitos Humanos. Para tanto, será mister que, 

previamente, sejam abordados neste trabalho os conceitos de sexo, sexualidade, saúde sexual 

e, principalmente, de Direitos Sexuais. Nesse tópico, utilizar-se-ão as definições da 

Organização Mundial da Saúde.4 

O grupo técnico de consultoria em saúde sexual da OMS conceitua sexo, como o 

conjunto das características biológicas que definem os seres humanos como homens ou 

mulheres. Nessa mesma linha, define sexualidade como um aspecto central do ser humano, ao 

longo do ciclo da vida, que compreende o sexo, a identidade de gênero, a orientação sexual, 

erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Afirma-se, ainda, que a sexualidade é 

experimentada por meio dos pensamentos, fantasias, desejos, atitudes, valores, crenças, 

práticas e relações, ainda que nem sempre essas dimensões sejam vividas ou expressadas. A 

sexualidade é também vista como influenciada por uma interação de fatores biológicos, 

sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais.  

                                                 
4  Para as seguintes definições, foram utilizadas traduções livres dos conceitos presentes no sítio da 
Organização Mundial de Saúde. Disponível em < http://www.who.int/reproductivehealth/en/> Acesso em: 
23/04/2010 
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Por saúde sexual, compreende-se um estado de bem-estar físico, emocional, mental e 

social relacionado à sexualidade. Esta exige um enfoque positivo e respeitoso da sexualidade 

e das relações sexuais, assim como, a possibilidade de ter experiências sexuais seguras, livres 

de coerção, discriminação e violência. Para que dela se possam fruir, os direitos sexuais de 

todas as pessoas devem ser respeitados e protegidos. 

Ainda segundo a OMS, tem-se que direitos sexuais são aqueles direitos humanos 

reconhecidos nas leis nacionais, documentos internacionais de direitos humanos e outros 

documentos de consenso. Estão incluídos os direitos de todas as pessoas – livres de coerção, 

discriminação e violência: ao mais alto nível de saúde alcançável em relação à sexualidade, 

incluídos serviços de acesso à saúde reprodutiva; a buscar, receber e compartilhar informação 

relativa à sexualidade; à educação em sexualidade; ao respeito pela integridade corporal; à 

escolha do parceiro; a decidir estar sexualmente ativo ou não; a manter relações sexuais 

consensuais; a contrair matrimônio consensualmente; a decidir por ter (e quando) ou não ter 

filhos e a buscar uma vida sexual satisfatória, segura e prazerosa. 

É valido trazer à baila o texto de Flávia Piovesan, que trata a respeito das gerações de 

direitos sexuais humanos 

À universalidade e à indivisibilidade dos direitos humanos, soma-se o princípio da 
diversidade. Se a primeira fase de proteção dos direitos humanos foi marcada pela 
tônica da proteção geral, genérica e abstrata, com base na igualdade formal, na 
segunda fase surge a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em 
suas peculiaridades e particularidades. Nesta ótica, determinados sujeitos de direitos, 
ou determinadas violações de direitos, exigem uma resposta específica e 
diferenciada. Ao lado do direito à igualdade surge, como direito fundamental, o 
direito à diferença. Com isso, há novos sujeitos de direitos e o direito ao 
reconhecimento de identidades próprias. Consolida-se o caráter bidimensional da 
justiça: enquanto redistribuição e enquanto reconhecimento de identidades. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Nesse sentido, a 
implementação dos direitos sexuais e reprodutivos deve levar em consideração as 
perspectivas de gênero, classe, raça, etnia e idade, dentre outras (PIOVESAN, 2006) 

Ao interpretarem-se os direitos delineados em gerações, deve-se reconhecer que a 

sexualidade encontra-se na mesma categoria em que se arrolam os direitos à liberdade e à 

igualdade, pois esta abrange o exercício de ambos direitos, independente da orientação sexual. 

É uma liberdade individual, caracterizado como os demais direitos de primeira geração como 

inalienável e imprescritível. 
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Ainda pode ser a liberdade de orientação sexual considerada um direito de segunda 

geração, visto que é manifestação de um direito coletivo, a sexualidade. Da necessidade de 

efetivação desse direito se origina uma categoria social que necessita de proteção, pois é 

considerada hipossuficiente. Essa hipossuficiência é geradora de necessidade de tratamento 

jurídico especial a esta classe. Não se pode negar que aquele que procura expressar a sua 

sexualidade de maneira diferente da maioria, certamente, forma uma categoria social 

hipossuficiente que necessita de tutela e prestação jurídica especial do Estado.  

Essa realidade se manifesta em relação aos homossexuais, pois sua hipossuficiência 

se manifesta não só socialmente, ante aos preconceitos e discriminações por eles sofridas 

realizadas pela maioria heterossexual, como também jurídica, pois esses preconceitos da 

sociedade, refletem no legislativo, que, por sua vez, prefere abster-se na regulação dos direitos 

dessa classe. 

O direito à sexualidade pode ainda ser encarado como um direito de terceira geração, 

que abrange os direitos decorrentes da natureza humana, observados genericamente, a fim de 

alcançar a plenitude e a realização de toda a humanidade, em prol da dignidade humana. Esse 

entendimento demonstra que não é possível que esse direito seja concedido à apenas parte da 

população, pois, se um sofre restrição deste direito, toda a coletividade terá risco de dano à 

efetivação desse direito. Caracteriza-se por ser um direito de solidariedade, que deve ser 

garantido por cada um a todos. Sem a a efetivação do direito à liberdade sexual, o ser humano 

não se realiza efetivamente, da mesma forma que lhe faria falta qualquer outra liberdade ou 

garantia fundamental. 

Nesse contexto da tutela dos direitos sexuais, percebe-se a necessidade de uma 

abordagem livre de preconceitos da orientação sexual de cada indivíduo. A Constituição 

Federal brasileira confere proteção jurídica à liberdade sexual, que é uma das manifestações 

da liberdade, relativa às escolhas individuais sobre como se deseja viver e expressar sua 

sexualidade. 

Dessa forma, não se pode exigir que o ser humano escolha expressar a sua 

sexualidade em conformidade com a maioria heterossexual. Possuindo a liberdade de 

exercício de sua orientação sexual, o indivíduo pode desejar compartilhar a vida com outra 
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pessoa, seja do mesmo sexo ou não, sendo esta uma realidade que não pode mais ser 

ignorada. 

O ser humano é formado pelo conjunto de todos os seus pensamentos e desejos, que 

fazem com que este tenha sua individualidade, sua peculiaridade. A liberdade de expressão 

sexual é uma garantia decorrente do próprio Direito à personalidade, razão pela qual não há 

como negar-se proteção jurídica a este sem que se malfira o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana 

Os direitos de igualdade, de liberdade, de intimidade, direitos fundamentais, 
consubstanciadores da cláusula geral da dignidade da pessoa humana, e a proibição 
a qualquer forma de discriminação impõem limites bastante demarcados no que 
tange à impossibilidade de tratar de modo diverso as pessoas, com base em sua 
orientação sexual, opção individual que integra a esfera do lícito, e que merece, por 
todas estas razões, proteção jurídica concreta e eficaz (BODIN, 2000, p. 108) 

 

Nesse mesmo diapasão, temos o entendimento de Rosana Barbosa Cipriano Simão, 

Partindo-se de uma visão globalizada, verifica-se uma tendência no sentido de 
enfatizar o ser humano, é dizer, o aparato jurídico serve de instrumento para 
realização da pessoa e proteção dos chamados Direitos da Personalidade, em 
especial, promoção da dignidade humana. Nesse contexto, compreende-se que a 
orientação sexual de cada indivíduo integra o complexo subjetivo inerente à sua 
personalidade e, por via de conseqüência, sua livre manifestação é objeto de 
proteção por parte do Estado que se pretende Democrático de Direito. (SIMÃO, 
2004) 

 

Atualmente, no Brasil, pode-se dizer que, conforme já tratado no tópico anterior, os 

homossexuais têm conseguido lograr êxito em suas lutas e reivindicações por direitos e 

garantias válidas. É notável que o movimento em defesa da população homossexual tem 

efetuado grandes conquistas, decorrentes de anos de árdua persistência ante a sociedade e aos 

movimentos contrários à orientação homossexual. 

Em nossa realidade, não podemos dizer que existe proibição à prática homossexual 

ou à livre manifestação desta orientação sexual, conforme se demonstra com a existência de 

organizações e associações civis, as paradas do orgulho gay, bem como órgãos especiais do 

governo ligados à causa homossexual. Não há empecilhos à manifestação da 
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homossexualidade. Por não haver proibição legal da manifestação da sexualidade, o indivíduo 

homossexual que deverá que decidir a forma como gostaria de expressá-la e vivê-la em meio 

à sociedade.  No entanto, não se pode dizer que essa ausência de proibição signifique que não 

há dificuldades para o exercício deste direito. 

Embora a homossexualidade não seja crime no Brasil, as situações envolvendo a 
discriminação de homossexuais são múltiplas. A construção de direitos das minorias 
sexuais se faz, desse modo, na direção do combate a essas situações, seja através da 
promulgação de dispositivos que proíbam diretamente a discriminação, seja através 
de tentativas de estender aos homossexuais direitos civis e sociais consagrados ao 
heterossexuais. (VIANNA, 2004, p. 51) 

 

A população homossexual é, ainda hoje, um segmento social que continua, de certa 

forma, excluída do Direito e do exercício efetivo de sua cidadania. Por mais que seja 

permitida a livre manifestação de sua sexualidade, a população gay ainda é excluída de muitos 

direitos conferidos à maioria heterossexual, em especial, no que toca à questão do Direito de 

Família e do Direito de Sucessões.  

A própria abstenção do Legislativo de ocupar-se da criação de norma que 

regulamente as relações homoafetivas demonstra que dentre os segmentos sociais que clamam 

seus direitos, o grupo homossexual é ainda pouco considerado. Essa despreocupação leva a 

entender que sempre haverá demandas mais importantes que a regulação das relações 

homoafetivas, esquecendo-se que o homossexual é um cidadão como qualquer outro. 

O preconceito ainda é o grande empecilho a qualquer ação governamental que 

envolva a causa homossexual. Esse preconceito que vem de parte dos legisladores e também 

de grande parte da sociedade, fundamenta a omissão estatal na criação de garantias aos 

homossexuais. Dessa forma, é notável que há sempre detrimento do indivíduo homossexual 

frente ao heterossexual no que toca a conferir direitos, mesmo que sejam garantidos 

constitucionalmente os direitos à Isonomia, à Personalidade, à Identidade, à Liberdade, à 

Cidadania e à Dignidade da Pessoa Humana. 

Conforme enfatizado antes, o direito à identidade da pessoa inclui o direito à 
identidade sexual, que está implícito no direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade. Apesar da Constituição Federal não ter estabelecido expressamente 
uma cláusula geral de tutela ao livre desenvolvimento da personalidade, é possível 
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deduzi-la como decorrência do direito à liberdade geral de ação e da cláusula de 
garantia à dignidade da pessoa humana. (MENEZES, 2009, p.121) 

 

Por mais que as uniões homoafetivas se manifestem de forma semelhante às uniões 

estáveis heterossexuais, preenchendo os mesmos requisitos, ainda há receio em conferir aos 

parceiros homossexuais os mesmos direitos conferidos aos casais heterossexuais. É notado 

que há uma preterição do casal homossexual. A sua relação afetiva jamais possuirá os 

mesmos efeitos jurídicos de uma relação entre indivíduos heterossexuais somente porque não 

há ainda nenhum dispositivo específico que regule essas relações. 

Dessa forma, essa abstenção leva ao Poder Judiciário a responsabilidade de tratar 

dessas situações no caso concreto, levando os parceiros homossexuais a depender do 

entendimento de um juiz específico, ficando a mercê inclusive de obter menos direitos por 

estar em um Estado onde os direitos dos homossexuais não são tão reconhecidos quanto em 

outro, por exemplo. 

O Estado deveria lhes permitir não só, a livre formação de família, mas também, a 

aquisição de outros direitos semelhantes aos de casais heterossexuais. Nesse sentido, 

manifesta-se Cecília Barroso de Oliveira 

Se não há lei proibitiva da liberdade de orientação sexual, o Estado não poderá 
embaraçar as uniões decorrentes desta liberdade, deixando de conferir-lhes direitos, 
pois a liberdade de constituí-las advém exatamente do direito geral de liberdade, que 
se desrespeitado pelo Estado, poderá ser judicialmente exigido como direito 
subjetivo [...] O que se tem a garantir é o direito efetivo à igual possibilidade de 
exercício da sexualidade, sem acréscimos ou desvantagens em relação a qualquer 
das orientações sexuais. (OLIVEIRA, 2009, p. 78). 

 

Não se podem permitir entendimentos que façam com que a sexualidade de um 

indivíduo seja alvo de preconceitos, que geraram impedimento à livre fruição de seus direitos 

sexuais. A discriminação quanto à manifestação da sexualidade é perceptível, porém, deve-se 

trabalhar para que isso seja diminuído e acabado. As normas jurídicas além de oferecerem 

proteção, devem garantir a efetividade desses direitos, prevenindo e coibindo atos nocivos a 

estes. A discriminação por orientação sexual constitui violação aos direitos humanos. 
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3. Os contornos jurídicos da família brasileira 

 

 

Desde o início da vida humana, a menor célula da sociedade se figurou na entidade 

familiar, que permanece como a instituição social responsável pelos cuidados, proteção, afeto 

e educação de seus indivíduos. É o primeiro canal de iniciação social de seus membros, de no 

qual se dá o desenvolvimento moral e intelectual inicial do indivíduo. Por meio dessa, 

garante-se a organização da sociedade e a reprodução de seus valores. Por conseqüência dessa 

responsabilidade conferida a família, esta deverá ser protegida e tutelada pelo Estado, que 

depende dela para sua própria existência. 

Previamente, ao analisar-se restritivamente esse instituto, pode se entender que a 

família é constituída por um conjunto de indivíduos originados de relações matrimoniais, que 

possuindo um ancestral em comum, são ligadas por laços de consangüinidade, devendo 

cooperar pelo bem estar comum e pela preservação do culto familiar. Interpreta-se ainda que 

há a família de origem, formada de nossos genitores e a família de reprodução, formada por 

duas pessoas adultas e os filhos decorrentes. 

Ao definir-se família, exige-se também que se evoque a estrutura familiar, na qual se 

verifica que há, obrigatoriamente, papéis e funções a serem exercidos pelos seus membros, de 

acordo com a sua posição na família. O exercício dessas funções na família, apesar de 

diferenciadas, constituem todo o funcionamento do sistema uno que é a família. Logicamente, 

não se pode ignorar as novas estruturas familiares, nas quais há uma relativização na 

obrigatoriedade do titular do papel a ser cumprido por cada membro da família, devido às 

particularidades de seus contextos. 

No entanto, ao limitar-se o conceito de família às realidades em que os indivíduos 

sejam ligados por laços de matrimônio e/ou de consangüinidade, ignorar-se-á as constantes 
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alterações da estrutura familiar, que acompanham a sociedade. A sociedade é jamais estática 

e, sendo a família parte importante desta, como poderia estar alheia a mudanças em sua 

estrutura? 

Com novas possibilidades de agregação humana com intuito de formação de família, 

urge uma nova concepção deste instituto: um conceito mais amplo, que possa abranger as 

particularidades presentes na vida em sociedade. A conceituação de família deve extrapolar os 

limites formais, preocupando-se com os reais aspectos apresentados no dia-a-dia. Portanto, 

nesse novo paradigma, os indivíduos são ligados por vínculos jurídicos essencialmente 

familiares, independente da convolação de matrimônio ou de prole gerada biologicamente 

entre os dois indivíduos casados. 

Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica expressa que família é 

conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de 

convivência, residente na mesma unidade domiciliar, ou pessoa que mora só em uma unidade 

domiciliar. Nessa concepção, é entendido que dependência doméstica é a relação estabelecida 

entre a pessoa de referência e os empregados domésticos e agregados da família, e por normas 

de convivência as regras estabelecidas para o convívio de pessoas que moram juntas, sem 

estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica. Define ainda como 

famílias conviventes as constituídas de, no mínimo, duas pessoas cada, que residam na mesma 

unidade domiciliar (domicílio particular ou unidade de habitação em domicílio coletivo). 

Esse conceito de família, por consequência da evolução da sociedade e da 

biomedicina, tem sofrido diversas alterações e novas interpretações pelas ciências que se 

dedicam a estudar tal tema. No tópico a seguir, pretendemos tratar do histórico da família, da 

evolução de seu conceito, da situação atual das famílias plurais e dos laços de afetividade. 

 

 

3.1 Evolução do conceito de família 
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A evolução do conceito de família está atrelada à própria composição da entidade 

familiar: seus membros e suas respectivas funções. A família, considerada a menor célula 

social, irá representar em seus membros os valores e os costumes de uma sociedade durante 

um período e em um espaço determinados. Por estarem os conceitos morais vigentes ligados 

ao desenvolvimento das relações humanas, estudar a história da família é delinear a história 

da humanidade, razão pela qual esse estudo não poderá ser realizado sem levar em 

consideração aspectos sociológicos e antropológicos da família. 

Considerando as supracitadas mudanças nos costumes e conseqüente mudança nas 

relações familiares, sabe-se que a organização jurídica deve encarar e absorver essas 

realidades, aplicando-lhes regulamentação definida, que visará à tutela e proteção jurídica da 

entidade familiar, não importando qual estrutura seja adotada por uma família. 

A partir dessa interpretação, se foi surgindo aos poucos a idéia de que não há um 

modelo ideal ou pré-determinado de família. Essas estruturas se formam aleatoriamente, 

conforme o desejo dos indivíduos de unirem-se no intuito de formar família, independente de 

casamento. Apesar de que o casamento seja o padrão, pelo qual o Estado prima, já é 

entendido que não há como padronizar a família, coexistindo diversas formas peculiares. 

 

 

3.1.1 A entidade familiar no contexto histórico 

 

 

Nos períodos da pré-história, tem-se uma sociedade com papéis extremamente bem 

definidos. A divisão de funções se dava em conformidade com a força física de cada membro. 

Esses agrupamentos tinham um estilo de vida ainda bastante rudimentar. Na divisão de 

funções, cabia às mulheres a responsabilidade pela criação e pela educação dos filhos, 

enquanto aos homens ficava a obrigação de prover o sustento. 

Não há como se falar que há nessa época uma estrutura familiar caracterizada, pois 

nesse período, era comum que os hominídeos vivessem em horda, na quais havia a chamada 
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“promiscuidade”, na qual todas as mulheres pertenciam a todos os homens. Tal período é 

caracterizado pela poliandria, no qual havia apenas uma mulher para vários homens, e pelo 

casamento em grupo, marcado pela união coletiva de alguns homens com algumas mulheres. 

Por tal razão, não se sabia ao certo quem era o pai da criança nascida, que seria criada e 

mantida por todos, pois. 

Com o surgimento da propriedade privada, e conseqüente início da divisão de 

classes, a sociedade começou a organizar-se em famílias para que os bens adquiridos 

pudessem ser preservados dentro daquele micro-grupo. O termo família deriva de do latim 

famulus, referindo-se ao novo grupo social constituído do homem, esposa, filhos e escravos.  

Na antiguidade, a entidade familiar era necessariamente ligada ao enlace 

matrimonial, monogâmico, heterossexual, hierarquizado; ao modelo patriarcal e à propriedade 

privada. Esse casamento tinha fins procriativos e era originário da necessidade de manutenção 

do culto familiar. 

Na família romana, no modelo paternalista, os papéis eram estabelecidos pelo Pater. 

Ele detinha poder centralizador, exercendo funções políticas, religiosas e jurídicas. Por essa 

razão, a figura masculina mantinha-se em posição de destaque enquanto que a mulher, seja 

esposa ou filha, ficaria de ad eternum sob o jugo do homem 

 O Pater era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz, comandava, oficiava 
o culto dos deuses domésticos (penates) e distribuía justiça. Exercia sobre os filhos 
direito de vida ou morte (ius vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal, vendê-
los, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco filiae, totalmente subordinada à 
autoridade marital (in manu mariti), nunca adquirindo autonomia, pois que passava 
de filha à esposa, sem alteração na sai capacidade(...) podia ser repudiada por ato 
unilateral do marido. (PEREIRA, 2007, p. 24) 

 

A família era encarada do ponto de vista religioso, entendendo-se que, mesmo 

havendo relações de afeto entre seus membros, seu liame mais forte era a necessidade de 

manutenção do culto familiar. A família era a unidade religiosa comandada pelo Pater. O 

poder do Império Romano teve surgimento, em parte, devido a essa organização. 

Com o desenvolvimento das relações sociais, estas regras severas foram sendo pouco 

a pouco relevadas e alteradas: os filhos passaram a ter direito a formar patrimônio, adquirido 



38 

 

principalmente por meio de atividades militares; após a conversão do Imperador Constantino, 

o Direito Romano conferiu caráter cristão à família, que passou a tratar de preocupações de 

ordem moral e o Direito da cidade passou a ser mais forte que o doméstico, restringindo o 

poder do paterfamilias. 

O avanço da Igreja Católica na Idade Média fortaleceu o entendimento de que a 

família é uma instituição divina, que deve surgir somente por meio do matrimônio. Por 

intervenção do Estado, o casamento passou a ser a forma correta de constituição de família, 

única modalidade aceitável de convívio, que vem para “organizar os vínculos interpessoais” 

(DIAS, 2009, p.27). 

O Estado, utilizando-se da sacralização da entidade familiar, interpretou esse juízo 

como ensejador da elaboração de rígidas normas de condutas para garantir a vida em 

sociedade de forma justa e pacífica. A família passou a ter maior participação na atividade 

externa, sendo impregnada de atividades públicas. Inicia-se aí a interpretação da família como 

verdadeiro alicerce da sociedade, razão pela qual as regras estabelecidas em prol da sua 

manutenção deviam ser cegamente obedecidas, sob pena de fortes sanções por comprometer a 

estabilidade não só das relações familiares, mas das relações sociais como um todo. 

Conforme a evolução do instituto, os membros da família foram reduzidos aos pais e 

aos filhos (estrutura nuclear).  Foi também alterado o centro de sua constituição que mudou da 

autoridade extrema do genitor para a compreensão e o interesse em conferir atenção à prole. 

O exercício do pátrio poder passou a se manifestar mais como um complexo de direitos e 

deveres que como um direito do patriarca.  

Com a diminuição dos membros da família, que migrou para a cidade e passou a 

habitar em lugares menores, houve uma maior aproximação entre seus membros, o que levou 

a dar-se maior valor ao vínculo afetivo que os unia, em vez da necessidade de produção. 

Corroborando com essas mudanças, a Revolução Industrial fez com que as mulheres 

não mais se ocupassem somente da criação dos filhos e das tarefas domésticas, pois, com a 

necessidade de mão-de-obra, a mulher saiu de casa para o mercado de trabalho, auxiliando no 

sustento de casa. Com essa alteração na provisão econômica da casa, os costumes 

essencialmente patriarcais que vigoravam foram, pouco a pouco, deixados de lado. A figura 
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feminina, que antes era considerada o exemplo máximo de submissão, passou a ser mais 

respeitada, podendo ter a cooperação do marido nas decisões acerca da administração do lar e 

da educação dos filhos. 

Nesse momento, iniciou-se a emancipação feminina, que alterou a definição de 

funções familiares a serem exercidas por cada um dos sexos. Essas mutações tornaram-se 

mais e mais intensas com o processo de globalização, que contribuiu com a emancipação 

feminina, quando esta passou a ter domínio sobre o próprio corpo, tendo direito à não-

concepção, provendo-lhes maior independência e autonomia. 

Em decorrência desse processo, a família moderna ficou marcada por não ter as 

funções dos membros da família pré-determinadas em razão do sexo. Cada indivíduo, marido 

ou mulher, tinha interesse em participar da criação e da formação dos filhos, bem como de 

trabalhar e prover o sustento financeiro. Não mais existia a compreensão de funções 

exclusivamente femininas ou masculinas. Além disso, os laços de respeito e afetividade foram 

sendo considerados cada vez mais importantes, em detrimento do poder dominador da figura 

paterna, levando-se em conta a proteção dos filhos, como futuro da família 

O formato hierárquico da família cedeu lugar à sua redemocratização, e as relações 
são muito mais de igualdade e de respeito mútuo. O traço fundamental é a lealdade. 
Talvez não mais existam razões, quer morais, religiosas, políticas, físicas ou 
naturais, que justifiquem esta verdadeira estatização do afeto, excessiva e indevida 
ingerência na vida das pessoas. O grande problema reside em se encontrar, na 
estrutura formalista do sistema jurídico, a forma de proteger sem sufocar e de 
regular se engessar. (DIAS, 2009, p. 30) 

No Brasil, a sociedade percorreu caminhos semelhantes aos trilhados ao redor do 

mundo. Até meados do século XX, as famílias tinham estruturas notadamente patriarcais, 

sendo responsabilidade masculina o sustento da casa e, feminina a criação e a educação dos 

filhos. A família brasileira era patriarcal, rural e escravista. 

As teses acerca de família e casamento eram teses de direito civil, normalmente 

voltadas para o Direito Natural e o Direito à Propriedade, desprestigiando-se os Direitos à 

Liberdade e Igualdade, no sentido de focar-se em assuntos tais, como os regimes de 

comunhão de bens, sucessões e o direito natural do homem de ser superior à mulher. Do 

Código Napoleônico, vinha a inspiração de ser o casamento encarado como um contrato civil 

qualquer, que por essa característica, não poderia ser desfeito. 
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Porém, pelos mesmos fatores tratados nos parágrafos acima, como a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, foram trazidas mudanças na concepção e na estruturação da 

família brasileira. O Código Civil de 1916 já possuía a previsão legal do desquite, constituído 

pela separação de leito e de casa. Nesse período, já caíam as tradições familiares patriarcais 

em favor de novo conceito de família, a ser protegido pelo Estado. 

De início, cumpre salientar que a família patriarcal cedeu à família denominada 
“nuclear”, composta apenas pelas pessoas que habitam o lar (paterno ou materno). 
Um profundo sentido de personalização da família entranhou-se nesse campo, 
voltando-se o legislador para, a par da proteção do núcleo em si, como bem maior, 
traçar regras próprias para defesa de cada um de seus componentes, em particular 
para a valorização da posição da mulher na sociedade conjugal e paridade entre os 
filhos de diferentes origens. (BITTAR, 1991, p. 61) 

 

Essas alterações na estrutura da família foram paulatinamente incorporadas pela 

legislação brasileira, o que culminou na criação de leis reguladoras das situações jurídicas 

familiares, concedendo-lhes especial proteção e atenção do Estado. Nesse processo de 

regulamentação das situações jurídicas familiares, o Estado promulgou leis como o Estatuto 

da Mulher Casada e a Lei do Divórcio, que permitiram não só a subsunção de fatos já 

existentes à norma criada, como também a criação de novas entidades familiares. 

Entretanto, foi a Constituição de 1988 que promoveu maiores alterações no Direito 

de Família, realizando a constitucionalização deste ramo do Direito. Com o advento da Carta 

Magna, um capítulo próprio foi dedicado à família, sendo conferida maior atenção a seus 

componentes mais necessitados: a criança e o idoso. Nesse mesmo diapasão, vale indicar que 

essa Carta conceituou a família como base da sociedade, trouxe igualdade entre homem e 

mulher na sociedade conjugal, e equiparou em direitos os filhos havidos ou não no casamento 

e/ou adotivos 

O foco na filiação se estabelece não no sentido de renovar a procriação como 
pressuposto da família, mas no sentido de apostar no desenvolvimento da 
personalidade dos filhos, na medida em que se optem por tê-los. Antes de patriarcal, 
a família é hoje filhocentrista. Observem-se, por exemplo, os dispositivos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, relativamente ao exercício 
do poder familiar e a guarda, orientados para o melhor interesse da criança e não dos 
seus pais. Por outro lado, também admite a família sem filhos, vez que o 
planejamento familiar é da livre decisão do casal (CF/88, art. 226, ?7o.). E ainda a 
família monoparental, formada por apenas um dos pais e seus descendentes. 
(MENEZES, 2008, p.125) 
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Para este estudo, a maior importância trazida pela Carta Magna de 1988 foi o 

reconhecimento jurídico de entidades familiares como a união estável e a família 

monoparental (formadas por um dos genitores e seus filhos). Situações estas já existentes 

faticamente, mas que não possuíam os mesmos direitos e garantias oferecidas à família 

decorrente de laços matrimoniais. A configuração jurídica de família passou a ser tomada em 

atenção especial aos laços de cooperação, igualdade e respeito. Surge dessa concepção o 

conceito de famílias plurais. 

 

 

3.1.2 Laços de afetividade 

 

 

O sistema de família denominado Eudemonista é aquele que tem por escopo a busca 

da felicidade e da realização plena de cada um de seus membros. Esse sistema é caracterizado 

pela comunhão de afeto e respeito recíprocos, independente de que haja ligações de 

parentesco, ascendência e/ou descendência. 

Com as transformações sociais, a forma de interpretar as relações entre os indivíduos 

foi alterada, o que, por conseqüência, não pôde deixar de ser refletido na concepção de 

família, que nada mais é que um pedaço da sociedade. Nesse momento, é fortemente 

perceptível o surgimento de novas idéias e composições que fogem dos modelos tradicionais 

de família. 

A família deixou de ser um ente baseado em interesses econômicos e reprodutivos, 

que alinhava seus interesses com a conservação do patrimônio e do poder do patriarca, para 

ser um núcleo afetivo e igualitário. Passou a melhor se trabalhar as questões relativas à 

criação e formação dos filhos, por ambos os genitores, numa gestão democrática dos 

interesses da família, com foco na realização plena de todos. 
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Pode-se entender que, ao invés de perceber somente a família em si, como um todo, 

passou-se a analisar a família como um conjunto de indivíduos, que necessitam de atenção e 

dedicação especiais para seu melhor desenvolvimento. A partir do momento em que se 

encarou cada membro da família em sua individualidade, foi possível constatar que cada um é 

livre, mas prefere manter-se conectado à família por questões principalmente afetivas. 

O afeto é derivado da convivência diária familiar, não sendo decorrente meramente 

de laços sangüíneos. Esse elemento que permeia as ligações familiares é o que mantém o 

desejo de um indivíduo permanecer próximo aos demais membros da família. A garantia de 

felicidade individual fundamenta-se no afeto mútuo, que se aperfeiçoa no convívio, criando 

parcerias íntimas, seja entre cônjuges, outros parentes ou entre amigos. 

O Direito passou a entender esse elemento como essencial à concepção de família, 

tendo-o como propulsor das formações familiares. Essa interpretação foi levada à 

jurisprudência e às leis pátrias, entendendo-se que, hoje, a família é assim considerada por sua 

substância, seu substrato e não por sua forma. O Direito passou a entender que o afeto é o 

elemento caracterizador das relações familiares. 

A afetividade foi elevada ao patamar de princípio jurídico, que norteia a 

interpretação das relações familiares, permitindo, dessarte, uma releitura do conceito de 

família. Essa entidade é hoje tida como o meio ideal para a efetivação da dignidade humana, 

pois nessa pequena célula da sociedade, o indivíduo poderá buscar desenvolver-se e realizar-

se em toda sua plenitude. A família proporciona ao indivíduo alcançar seus objetivos e a 

satisfação de seus interesses pessoais e afetivos, pois é este o seu escopo. 

A definição de família evolui para abranger uma nova série de formações familiares, 

originadas de variadas formas, que antes não eram reconhecidas legalmente. Por essa razão, 

hodiernamente, deve-se falar em famílias tendo em mente seus múltiplos significados. Essa 

concepção pluralista somente exige que, dentro da concepção da família, estejam figurados os 

laços de afeto e o respeito à dignidade humana, efetivados com a convivência familiar. 
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3.1.3 Famílias Plurais 

 

 

Anteriormente, a legislação previa que uma família somente poderia ser constituída 

por meio do matrimônio. Essa previsão legal passava ao largo da verdadeira situação fática 

brasileira, pois era bastante comum encontrarem-se indivíduos que, não havendo desejo ou 

possibilidade de convolar matrimônio, conviviam juntos, realizando atividades típicas de 

indivíduos casados e mostrando o interesse de ter descendentes e formar família. Destarte, 

considerando a possibilidade e o direito de cada um de ter uma iniciativa livre e consciente de 

formação de família, o legislador percebeu que não era justo fechar os olhos a algumas dessas 

novas realidades que se apresentavam ao Direito, exigindo tutela e proteção do Estado.  

Uniões extramatrimoniais sempre se fizeram presente na sociedade brasileira, porém o 

entendimento jurisprudencial e legislativo acerca do tema foi durante muito tempo omisso, 

tendo inclusive algumas decisões denegatórias de efeitos jurídicos a essas relações 

consideradas imorais. Somente com o passar do tempo, certas relações entre indivíduos 

desimpedidos foram aceitas e reconhecidas. 

Pouco a pouco, essas agregações foram ganhando cada vez mais expressão no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro, especialmente por meio de decisões judiciais, fato este que 

motivou a Constituição Federal de 1988, sobrelevando o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, a considerar a existência da família de fato, constituída à margem do Direito, 

elevando-a ao status de entidade familiar. Por mais que a Carta Magna de 1988 permaneça 

dando maior prestígio ao casamento, foi deixado de lado o entendimento de que esta é a única 

maneira de ter-se uma entidade familiar reconhecida. 

A nova Constituição inovou ao trazer um conceito de família, prevendo um rol não-

taxativo, mas exemplificativo, de entidades familiares. Entende-se, portanto, que não é 

permitido que se desconsidere entidade familiar qualquer união que preencha os requisitos de 

afetividade, ostensibilidade e estabilidade. Dessa forma, ao longo dos anos, foram surgindo 

novas espécies de família. 
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O pluralismo das relações familiares – outro vértice da nova ordem jurídica – 
ocasionou mudanças na própria estrutura da sociedade. Rompeu-se o 
aprisionamento da família nos moldes restritos do casamento, mudando 
profundamente o conceito de família. A consagração da igualdade, o 
reconhecimento da existência de outras estruturas de convívio, a liberdade de 
reconhecer filhos havidos fora do casamento operaram verdadeira transformação na 
família.” (DIAS, 2009, p. 41) 

 

Por meio de uma visão pluralista da família, abrigam-se os mais diversos arranjos 

familiares, sendo preciso identificar o elemento que permite um determinado relacionamento 

adequar-se ao conceito de entidade familiar, o afeto mútuo. Será considerada família qualquer 

tipo de vínculo afetivo onde haja união de vidas com propósitos comuns. 

Todas as espécies de entidade familiar ainda não estão arroladas no Código Civil de 

2002. Há, para esse objetivo, o Estatuto das Famílias, que discipline com mais afinco tal 

matéria.  

Atualmente, pode-se classificar as espécies de família da seguinte forma: família 

matrimonial – casamento; família paralela (concubinato); família informal (união estável); 

família monoparental; família anaparental; família pluriparental e família unipessoal. No 

próximo tópico, buscar-se-á fazer a análise de cada uma dessas entidades familiares. 

 

 

3.1.3.1 Família matrimonial 

 

 

Antes mesmo da criação do Estado e da religião, os enlaces afetivos humanos sempre 

existiram na sociedade, independente de haver regras que os estabelecessem e os tutelassem. 

Porém com o advento dessas instituições, foi tida por necessário a criação de solenidades para 

efetivação dessas relações, visando o controle estatal sobre as relações afetivas humanas, em 

prol da manutenção da ordem social. 
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Dessa forma, tanto Estado quanto Igreja, passaram a infiltrar-se na esfera de vida 

particular dos indivíduos, criando a solenidade do casamento, na tentativa de regulação das 

relações afetivas. Para este fim, conceberam uma postura conservadora e moralista a respeito 

da procriação dos indivíduos. 

Como já tratado em tópicos anteriores do presente trabalho, a Igreja considerava a 

relação afetiva como uma entidade sagrada e indissolúvel, exceto pela morte. O casamento 

teria fins meramente reprodutivos, sendo as únicas relações sexuais permitidas aquelas 

realizadas na sua constância. Utilizando-se da interpretação religiosa, o Estado passa a 

reconhecer juridicamente apenas a união matrimonial como constituidora de família.  

O casamento tornou-se uma instituição regulada pelo Estado, havendo a necessidade 

dos vínculos afetivos passarem pela sua chancela, que exigia o preenchimento de inúmeros 

requisitos formais para a concessão de reconhecimento jurídico. Nessa situação, o homem 

deveria exercer o papel de chefia da casa, enquanto que a mulher, submissa, deveria tratar da 

educação de seus filhos. 

Conforme dito anteriormente, no Brasil, o casamento era a única possibilidade 

legítima de formação de família, porém, com o advento da Carta Magna de 1988, passaram a 

ser admitidas novas entidades familiares, com fulcro no princípio da Isonomia. Contudo, é 

notável que o Estado possui uma predileção pela instituição do casamento como formador da 

entidade familiar, inclusive recomendando que as relações estáveis se convertam nele. 

O Estado sempre resistiu em admitir vínculos de convivência formados sem o selo 
da oficialidade. O desquite não rompia a sociedade conjugal, o que o impedia de 
novo casamento. Apesar do verdadeiro repúdio da legislação em reconhecer 
quaisquer outras uniões fora do casamento (que eram chamadas de espúrias), 
vínculos afetivos começaram a surgir à margem do casamento. (DIAS, 2009, p. 45) 

 

Ainda a respeito dessa preterição das famílias não decorrentes do matrimônio trata 
Joyceane Bezerra de Menezes 

Quando o texto constitucional ressalta a proteção do Estado para a família e admite 
a existência de união estável como entidade familiar, haveria que dedicar a este 
arranjo familiar proteção equivalente à deferida à família matrimonial. Se no direito 
previdenciário, no direito do trabalho e no direito tributário é possível ocorrer esta 
equiparação; o mesmo não ocorreu no direito de família e no direito sucessório, a 
família matrimonial tem notáveis privilégios. A família homoafetiva sequer foi 
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mencionada e, no entanto, constitui um modelo de família que, no cotejo dos 
princípios constitucionais, seria justificável. (MENEZES, 2008, p. 121) 

 

 

3.1.3.2 Família Paralela 

 

 

O concubinato já era considerado prática ilícita desde períodos antigos antigos, 

independentemente da adoção de práticas monogâmicas ou poligâmicas por determinada 

civilização. No entanto, houve períodos em que o concubinato era aceito, não estando posto à 

margem da sociedade e do Direito, sendo, inclusive, relação geradora de direitos e obrigações 

mútuos. Ainda assim era considerada uma relação inferior ao casamento. 

As ordenações filipinas previam uma posição sócio-jurídica inferior e 

preconceituosa para uniões concubinárias. Este tratamento foi dispensado a estas relações até 

o advento do Código Civil de 1916, o qual também não contemplava a união concubinária, só 

a citava, vez por outra, para reprimi-la. 

O Código Civil brasileiro denomina concubinato as relações não-eventuais 

existentes entre homem e mulher impedidos de casar, conforme seu artigo 1727. Esses 

impedimentos de casar estão arrolados no mesmo código, no artigo 1521. Este tipo de relação 

é desprestigiado por nosso ordenamento, negando-se direitos aos partícipes destas relações. 

Este tipo de relação é desprestigiado por nosso ordenamento, negando-se direitos aos 

partícipes destas relações 

O concubinato chamado de adulterino, impuro, impróprio, espúrio, de má-fé e até de 
concubinagem, é alvo do repúdio social. Nem por isso essas uniões deixam de 
existir, e em larga escala. A repulsa aos vínculos afetivos concomitantes não os 
fazem desaparecer, e a invisibilidade a que são condenados só privilegia o 
“bígamo”. São relações de afeto e, apesar de serem consideradas uniões adulterinas, 
geram efeitos jurídicos. (DIAS, 2009, p. 50) 

 



47 

 

Contudo, a sociedade passou, aos poucos, a admitir a situação da família originada 

do concubinato, inclusive, conferindo nova terminologia à entidade por ela formada e aos 

seus partícipes: família paralela e companheiros, respectivamente. 

Não se podia simplesmente recriminá-los ou agir com preconceitos ante aos 

partícipes e, principalmente, aos filhos decorrentes dessa relação. Embora a origem destes 

relacionamentos remontasse, muitas vezes, de atos em desacordo com a opinião pública, era 

necessário que se entendesse que, havendo laços de afetividade e respeito mútuo, não há 

porque se negar que o concubinato forme família. Inclusive, com o advento da Constituição 

de 1988, os filhos decorrentes de concubinato passaram ser iguais aos havidos na constância 

do casamento.  

É válido ressaltar que a família paralela não é somente a instituição familiar 

decorrente do concubinato, também pode se formar família paralela a uma união estável entre 

pessoas solteiras, por exemplo. 

 

 

3.1.3.3 Família informal (união estável) 

 

 

A lei somente concedia juridicidade à família constituída pelo matrimônio, 

inclusive, havendo repúdio às relações adulterinas ou concubinárias. No entanto, essa 

preferência do legislador pelo casamento, não impedia que informalmente, os indivíduos 

desejassem manter união afetiva. O problema principal percebido se dava quanto à filiação. 

Dependia do estado civil dos pais (pater is est quem nuptiae demonstrant) que a prole fosse 

considerada legítima. A nascida fora do casamento era considerada ilegítima, pois, e, 

portanto, não possuidora de direitos. 

Com a evolução social, o legislador foi percebendo a necessidade de regulação das 

uniões afetivas de indivíduos que não estivessem marcadas pelos impedimentos que 
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caracterizam o concubinato. Não seria justo que esses indivíduos fossem punidos somente por 

não contraírem matrimônio, apesar de demonstrarem o desejo de constituir família. Por 

conseqüência, os tribunais começaram a manifestar decisões a favor dos direitos desses 

indivíduos. Nesse momento, foi criada a expressão “companheiro” para designar o partícipe 

deste tipo de relação, diferenciando- o do concubinato. 

Essas relações, ainda que esquecidas pelo Legislativo, foram albergadas pela 

sociedade, tanto que a Carta Magna de 1988 a acolheu como entidade familiar, ainda que 

recomende a sua conversão em casamento. O Código Civil passou a regulá-la, exigindo o 

preenchimento de requisitos para geração de direitos e deveres entre os companheiros. Foram 

conferidos à união estável efeitos semelhantes aos do casamento. 

 

 

3.1.3.4 Família monoparental, anaparental, pluriparental e 

unipessoal 

 

 

A Constituição Federal de 1988 alargou bastante o conceito de família, conferindo 

esse status a diversas agregações. Nessas considerações, ao fugir da necessidade do 

matrimônio, tem-se que, para a formação de família, não necessariamente terá de haver que os 

genitores constituam residência juntos, nem relações verticalizadas ou diferença entre 

gerações.  Nesse contexto, trataremos sobre três espécies de família. 

A família monoparental será a comunidade constituída entre um dos pais, qualquer 

que seja, e seus descendentes. Essa denominação visa destacar a existência de somente um 

dos genitores. Está prevista na Constituição, no artigo 226, § 4º. Essa entidade familiar ainda 

não é regulada pelo Código Civil. 
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A família anaparental será constituída da convivência duradoura sob o mesmo teto, 

de indivíduos que possuam ligação de parentesco, porém não de ascendência e descendência, 

por exemplo, tia e sobrinhos ou irmãos. Nesse período, eles devem dedicar-se a criação e 

manutenção de patrimônio comum. Essa definição visa, principalmente, garantir que, na 

hipótese de falecimento de um desses parentes, o supérstite deverá ter precedência e 

preferência antes aos demais herdeiros, tendo direito à integralidade do patrimônio, o qual 

ajudou a formar. 

A família pluriparental é resultada de múltiplas relações parentais, especialmente 

estimuladas por divórcio, separação, novo casamento, nova união estável, entre outras. Essa 

estrutura familiar é decorrente da união de dois indivíduos que já possuem prole de relações 

anteriores, passando todos a conviverem juntos.  

A família unipessoal é aquela composta por uma só pessoa. O Superior Tribunal de 

Justiça confere-lhe a proteção do bem de família, na Súmula 364, como no caso das solteiras, 

separadas e viúvas. 

 

 

3.1.3.5 A família homoafetiva e a Lei 11340/2006 (Lei Maria da 

Penha)  

 

 

Por mais que tenha havido grandes avanços na elaboração do conceito de família, por 

meio da Constituição Federal de 1988, não há como ignorar que, mais uma vez, o Estado se 

omite no reconhecimento legal da união homoafetiva. No parágrafo 3º do artigo 226 da 

Constituição, prescreve-se que somente será reconhecida a união estável estabelecida entre 

homem e mulher, mesmo que não haja diferenças entre a essência desse instituto e a da união 

homoafetiva. 
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O instituto observado em nada se diferencia, na prática, de uma união estável 

heterossexual, na qual os indivíduos são ligados por vínculos afetivos, tem interesse na 

formação de família, mantendo relação duradoura e pública. Além disso, a própria 

Constituição prevê, como tratado anteriormente, a figura da família monoparental, por 

exemplo, da qual não se exige para sua constituição a presença de dois indivíduos de sexos 

opostos, bastando apenas um.  

É necessário lembrar que nem a Constituição nem as normas infraconstitucionais são 

capazes de engessar o funcionamento da sociedade e sua constante alteração, razão esta que 

faz com que surjam novas hipóteses de agregação familiar. Vale ressaltar que o fulcro da 

família não se dá somente no matrimônio, no sexo ou na capacidade de procriar, devendo-se 

haver uma preocupação em considerar interesses maiores que esses para a configuração da 

família em considerar interesses maiores que esses para a configuração da família 

homoafetiva. 

Por interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, entende-se que o Direito não pode 

negar a existência de algo que é fato, que constitui situações e relações no meio social. As 

relações entre pessoas do mesmo sexo são objeto de estudos sociológicos e antropológicos, 

dentre outras ciências, pela sua importância e presença, e necessitam, em prol dos Princípios 

da Segurança Jurídica e da Justiça, princípios basais do nosso sistema jurídico, de 

regulamentação. Seria de extrema injustiça interpretar que, não havendo legislação específica, 

não haverá tutela jurídica dessas uniões. Dessa forma, a família homoafetiva deve ser aceita e 

reconhecida, também em respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Princípio 

da Igualdade, abordados no Artigo 5º da Constituição, pois esses todos são os principais 

fundamentos para o reconhecimento, precipuamente, da expressão sexual e 

conseqüentemente, da união homoafetiva. 

A omissão legal não pode ensejar a negativa de direitos a vínculos afetivos que não 
têm a diferença de sexos como pressuposto. A dimensão metajurídica de respeito à 
dignidade humana impõe que se tenham como protegidos pela Constituição os 
relacionamentos afetivos independentemente da identificação de sexo do par: se 
formados por homens e mulheres ou só por mulheres ou só por homens. Atendidos 
os requisitos legais para a configuração da união estável, necessário que sejam 
conferidos direitos e impostas obrigações independentemente da identidade ou 
diversidade de sexo dos conviventes. (VECCHIATTI, 2008) 

 



51 

 

A inexistência de regulamento específico relativo às uniões não foi grande óbice 

para que a doutrina e a jurisprudência brasileiras não pudessem interpretar as normas 

jurídicas, no sentido de reconhecer uniões homoafetivas, de forma igualitária às uniões 

heterossexuais. 

Com o advento da Lei Maria da Penha, a ausência do legislativo nacional quanto à 

criação de normas tuteladoras das uniões homoafetivas foi alterada de forma bastante 

positiva. Essa lei veio a reconhecer efetivamente a situação fática comum e decorrente há 

muito tempo. 

Apesar de que a Constituição não tenha se manifestado expressamente acerca da 

união homoafetiva, é possível encontrar na legislação infraconstitucional a consagração do 

novo conceito de família. Para tanto, é mister que se traga à baila, a Lei 11.340, de 07 de 

agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, a qual, em seu artigo 5º, define família de acordo com 

os princípios constitucionais, e avança notadamente no reconhecimento da união homoafetiva, 

conforme se observa em transcrição abaixo 

art.5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e de dano moral ou patrimonial: (...) 

II - no âmbito familiar, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; (...) 

Parágrafo único. As relações enunciadas neste artigo independem de orientação 
sexual"  (art. 5º, Lei nº.: 11340/06)  

A referida Lei, que possuía por escopo apenas resguardar a mulher da violência 

praticada no âmbito de seu lar, acabou por gerar ainda maiores repercussões no mundo 

jurídico, graças à ampliação ao conceito legal de família, já vastamente trabalhado 

doutrinariamente. Conforme observado no artigo transcrito acima, a Lei Maria da Penha 

considera que o âmbito familiar abrange não somente os indivíduos que sejam aparentados, 

mas também aqueles que assim se considerem. Essa nova interpretação visa dar resguardo 

legal à idéia de que a família deve ser considerada a partir da interligação de indivíduos por 

afinidades, interesses em comum e afeto. Dessa forma, a família supera a sua essência 

biológica, sendo também formada socialmente. 
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Não menos importante, é mister ressaltar que, no Parágrafo único do mesmo artigo, a 

Lei deixa transparecer que não importará qual a orientação sexual da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar, ela também estará sob a proteção da Lei, evitando-se 

discriminações decorrentes de sua orientação sexual. A presente Lei veio inovar o 

ordenamento jurídico brasileiro, suprindo a antiga omissão estatal. 

Ora, se a Lei da Maria da Penha tem por escopo a prevenção e a coibição de atos de 

violência familiar contra a mulher e se para a aplicação desta Lei não se importará a 

orientação sexual da vítima, pode-se nesse momento inferir que a união entre pessoas do 

mesmo sexo- no caso, duas mulheres- poderá configurar família. Além disso, com a aplicação 

de analogia e de acordo com o Princípio da Isonomia, não há como se negar que, havendo a 

possibilidade de reconhecimento da união homoafetiva entre duas mulheres, haverá, 

igualitariamente, o reconhecimento de união homoafetiva entre dois homens 

A família, hoje, como base da sociedade, mais do que nunca deve ser entendida 
como um "núcleo de afetividade", não se confundindo com a mera e restrita união de 
pessoas do mesmo sexo. Consequentemente, a interpretação legal da Lei Maria da 
Penha, transmudada agora sob o prisma da analogia, estende-se ao núcleo afetivo de 
casais do mesmo sexo formados por pares masculinos. (VECCHIATTI, 2008) 

 

Dessa maneira, a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de família, de modo a 

abranger também as uniões homoafetivas. A entidade familiar será considerada além das 

previsões legais, mas especialmente focando os agrupamentos de pessoas ligadas por afeto. 

Essa lei tem eficácia imediata, já devendo, portanto, a família homoafetiva estar tutelada e 

protegida pelo Estado.  
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4. O Reconhecimento das Uniões Homoafetivas 

 

 

A existência de uniões homoafetivas não é fato novo, conforme analisado nos 

capítulos anteriores do presente trabalho. No entanto, somente há certo tempo foi trazido à 

baila o referido tema para ser objeto de estudo e análise por parte da Ciência Jurídica, dada a 

necessidade de regulamentação desse fato social. 

O referido assunto não deixa de ser polêmico, especialmente, porque há interesses 

divergentes, envolvendo opiniões e argumentações de cunho principalmente moral e religioso 

que se posicionam contra o reconhecimento dessas uniões. Porém, é necessário que estas 

posturas sejam re-analisadas, pois, independente de ser a homossexualidade pecado ou não , o 

Direito deve se manter alheio às interferências religiosas, por ser o Brasil um país laico, que 

comporta nacionais homossexuais, tão cidadão quanto os outros. 

Com foco nessa necessidade, tratar-se-á no presente capítulo do reconhecimento das 

uniões homoafetivas, baseado em princípios constitucionais e na aplicação da analogia, 

tratando também dessa questão no direito comparado. 

 

 

4.1 Princípios constitucionais  

 

 

A Constituição Federal de 1988 teve maior interesse em cuidar das questões 

familiares, o que gerou inovações a fim de garantir direitos às famílias, incluindo aquelas não-

decorrentes do casamento, bem como aos seus membros, como já tratado previamente nesse 
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trabalho. O artigo 226 da Constituição é considerado norma geral de inclusão, razão pela qual 

não é admissível que se exclua quaisquer tipos de agrupamento familiar que apresente as 

características de afetividade, estabilidade e ostensividade. 

Esse novo tratamento consagrou a constitucionalização do Direito de Civil e, por 

conseqüência, a constitucionalização do Direito de Família, que configura numa parte do 

processo de alteração de paradigmas sociais e suas respectivas interpretações. 

Dentre essas mudanças, foi imposta à família a responsabilidade de formação da 

personalidade de seus membros, valorizando mais a estrutura familiar como ente formador do 

ser humano, espaço para a realização plena do ser humano, objetivo este declaradamente 

almejado pela família eudemonista. 

Essa constitucionalização permitiu que fossem inseridas na interpretação de normas 

de Direito da Família, a aplicação de princípios constitucionais específicos para essa função. 

Isso visa garantir um sistema especial de proteção às famílias, fundamentado em princípios e 

regras constitucionais. É possível entender que houve uma diferenciação do conceito de 

pessoa, baseada em interpretações do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o que 

refletiu na própria concepção da família. 

Nas últimas décadas, houve alteração no papel dos princípios jurídicos, 

especialmente os constitucionais, que passaram a funcionar como ligação entre o plano ético e 

o plano jurídico. Essas fontes de Direito foram deixando a característica de fonte secundária 

para influenciar a interpretação e aplicação de normas do Direito. 

No entanto, mesmo que haja a utilização de princípios constitucionais, o Estado 

ainda não demonstra evolução suficiente para acompanhar a necessidade de proteção às 

uniões entre indivíduos do mesmo sexo, situação que não pode ser admitida em um Estado 

Democrático de Direito. A constitucionalização da instituição da família significa que esta 

deve ser protegida, não importando sua estrutura ou a orientação sexual de seus membros. 

Considerando que o texto constitucional apregoa a igualdade entre as diversas 

entidades familiares, não se pode entender porque não há concessão de direitos semelhantes 
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para as uniões homoafetivas, o que as deixa à margem do Direito. Tal situação decorre da 

omissão do Poder Legislativo em criar normas regulamentadores efetivas destas uniões. 

Não se pode simplesmente entender que, havendo um direito fundamental posto na 

Constituição, haverá, certamente, a tutela garantida e específica das situações citadas. É 

necessário, portanto, que haja a elaboração de uma lei adequada, fundamentada nos princípios 

constitucionais, que abranja as uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

Os princípios constitucionais transfiguram direitos e garantias fundamentais, que 

devem ser reconhecidos internacionalmente em prol do bom desenvolvimento do ser humano. 

Esses direitos fundamentais garantem um exercício democrático do poder, fazendo com que 

se haja de forma igualitária e respeitosa aos direitos de toda a sociedade tutelada. 

No tópico posterior, passar-se-á à análise desses princípios, entendendo-se que o 

não-reconhecimento destas relações configurará malferimento de normas de Direitos 

Humanos, que são o sustentáculo do Estado Democrático de Direito. 

 

 

4.1.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

Compreender que o ser humano é portador de um valor especial, intrínseco à sua 

existência, é uma idéia presente em diversas culturas ao redor do mundo. Essa idéia foi 

desenvolvida por estudiosos muito antes de se tornar objeto de estudo da Ciência Jurídica e 

compor ordenamentos na forma de princípio jurídico. 

O ser humano, dotado de razão e livre arbítrio, tem valor especial, particularidades 

próprias e é possuidor de características especiais que tornam, cada um, único, distinto de 

todos os demais. Disso decorre sua possibilidade de auto-afirmação perante a sociedade e sua 
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possibilidade de criar regras próprias de vivência e de obedecê-las, escolhendo a melhor 

maneira para efetuar suas relações interpessoais. Esse valor relacionado à sua singularidade é 

a própria dignidade da pessoa humana, que torna esse ser merecedor de especial proteção. 

Tudo aquilo que puder tolher essa possibilidade de autotutela, que diminua o valor 

do indivíduo, será desrespeito à própria essência humana, esse valor único e especial inerente 

à pessoa humana. Dessa forma, esses agentes que venham a diminuir a referida capacidade 

serão considerados contrários à humanidade e à dignidade humana, que é este valor especial 

agregado ao indivíduo. 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um dos princípios estruturantes da 

Constituição Brasileira de 1988, abalizador de seu sistema jurídico e coordenador dos demais 

princípios e regras que venham a pertencer ao ordenamento jurídico brasileiro. A este 

princípio foi conferido o valor de superprincípio, sendo alicerce para toda estrutura política e 

jurídica do país. Esse princípio é o garantidor da valorização do homem e de sua dignidade. 

Decorrente desse status de superprincípio, o Princípio da Dignidade Humana será a 

fonte e o norteador da aplicação de outros princípios e da resolução de conflitos entre 

princípios e normas. A Dignidade da Pessoa Humana é o que agrega valor e sentido ao 

ordenamento jurídico. Portanto, se as normas nele presentes não são capazes de atender a este 

princípio, não há como tolerar que tal ordenamento seja utilizado para a regulamentação da 

convivência de indivíduos humanos em uma sociedade  

A positivação constitucional faz com que o princípio da dignidade da pessoa 
humana adquira status jurídico-normativo, com plena eficácia prática, não se 
restringindo a uma declaração de caráter meramente ético. Em termos pragmáticos, 
a dignidade da pessoa humana deve ser o parâmetro utilizado na aplicação das 
normas, o norte para a resolução de conflitos entre princípios ou entre regras e deve 
ser o fim último da legislação e do Estado, admitindo apenas os limites 
estabelecidos em função do seu interesse e otimização. Ressalte-se que conceber 
este princípio como o fim do ordenamento jurídico não importa na sobreposição do 
homem-indivíduo à coletividade, mas na garantia do livre desenvolvimento da 
personalidade deste homem como parte individual do todo coletivo. (OLIVEIRA, 
2009, p. 60) 

 

A instituição desse status faz interpretar que o ser humano deverá ser considerado o 

centro da ordem jurídica. Para a norma, tanto seu objeto, quanto seu principal destinatário, o 
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homem é o verdadeiro sujeito de direitos e deveres, necessitando garantir-lhe um mínimo 

existencial que o mantenha na plena condição de ser humano.  

Essa qualidade exclusivamente humana é que permite que o indivíduo seja 

merecedor de respeito e consideração do Estado, que tem na dignidade humana a própria 

razão de sua existência. Cabe ao Estado evitar atos violadores da dignidade humana e a criar 

normas reguladoras, que permitam efetividade desta garantia constitucional e assegurem um 

misto de direitos e deveres à sociedade para que cada um de seus membros possa ter 

garantidas as condições mínimas para sua existência não-degradante. 

A partir do momento em que a família foi considerada o ambiente propício para o 

desenvolvimento do ser humano, observa-se que foi mudada a visão da família como um 

ambiente patriarcal e patrimonialista, na qual a figura masculina se mostrava sempre superior, 

para um ambiente democrático, no qual cada vontade individual é importante e deve ser 

satisfeita conforme as possibilidades da família. Ressalta-se também que o escopo da família 

deve ser atender a essas demandas e não somente preocupar-se que com a formação e a 

manutenção de patrimônio familiar 

O fortalecimento dos direitos fundamentais e, em especial, dos direitos de 
personalidade, destacou a importância da pessoa humana em face das instituições e 
no âmbito do ordenamento jurídico estatal. A formação da personalidade, a 
autodeterminação ético-existencial do indivíduo e a solidariedade entre os membros 
seriam os principais objetivos da família, o que reflete o seu papel instrumental e 
não finalístico. À vista disto, tem-se o art. 226, parágrafo sexto, que funda o 
planejamento familiar na dignidade da pessoa humana; o art. 227, caput, atribuindo 
à família o dever de assegurar às crianças e aos adolescentes as condições essenciais 
à formação de sua personalidade e inserção social, dentre outros. (MENEZES, 2008, 
p. 120) 

 

A razão de ser maior do ente familiar deve ser o indivíduo, as necessidades e 

vontades pessoais e a tentativa do alcance da felicidade de seus membros. Independente de 

qual seja a sua forma ou a sua estrutura, ao adquirir tais importantes responsabilidades, não há 

como dizer que tal ente não é familiar. 

Tecidas essas considerações, é possível inferir que o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana é detectado no âmbito do Direito de Família, já que a concepção de família 

dependerá da forma com seus membros se relacionam. Estas condutas devem ser pautadas em 
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afeto, dignidade e solidariedade, exigências que visam à garantia de um mínimo existencial 

necessário à manutenção da dignidade de qualquer ser humano.  

Considerando a autonomia do indivíduo de escolher de suas regras de convivências, 

decorrente da dignidade humana, pode se entender que ele também é capaz de decidir de qual 

maneira deseja expressar sua sexualidade, esteja esta de acordo com a maioria ou não. Sob tal 

perspectiva, não se pode aceitar que seja negado ao homem o exercício livre de sua 

sexualidade, característica inerente à sua personalidade. 

Garantido o direito ao exercício livre da sexualidade, é necessário que a sociedade 

aceite e permita que o indivíduo expresse sua orientação sexual da forma que lhe aprouver, 

concedendo-lhe o direito de ter relacionamentos afetivos, públicos, duradouros e geradores de 

família. A dignidade da pessoa faz com que o Estado tenha a obrigação de não obstar o 

efetivo exercício dessa sexualidade, estimular a efetivação desses direitos a todos os seus 

cidadãos e, ainda, garantir que não haja interferências alheias impedidoras. 

Nas relações familiares, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana gerou intensas 

alterações estruturais. Ao lhe conceder aplicação, nestas relações, semelhante à que lhe é dada 

nas demais relações interpessoais, resulta-se em um novo entendimento da família e em uma 

melhor adaptação desta às transformações sociais e às necessidades de cada um de seus 

compositores. 

No ambiente das relações familiares, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

gerou intensas alterações estruturais, visto que, da mesma forma que ele é aplicado nas 

demais relações interpessoais, nas relações de família, tal princípio é o responsável por novo 

entendimento da família e uma melhor adaptação desta às transformações sociais e às 

necessidades de cada um de seus membros. 

Sendo a família o meio ideal para a realização plena do ser humano, não se pode 

entender plausível que se negue o direito ao reconhecimento das famílias homoafetivas, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana. 
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4.1.2 Direito à liberdade e à liberdade sexual 

 

 

Do Princípio da Dignidade Humana, irradia-se o Princípio da Liberdade, também 

absorvido na Constituição Federal do Brasil. Há diversas concepções sobre liberdade, uma 

relacionada ao poder de autodeterminação do indivíduo sem ingerência do Estado e outra 

relacionada ao poder de escolha do indivíduo, condicionado às situações concretas que podem 

ou não lhe permitir o pleno exercício de sua liberdade. 

A liberdade é fundamento para todo Estado Democrático de Direito. Este princípio 

transfigura-se na base de diversos direitos fundamentais e na garantia de realização de  

possibilidades e desejos, sendo inerente à sua personalidade. Para isso, o Estado tem de agir 

no sentido de fornecer ao cidadão garantias legais para o exercício dessa prerrogativa 

O problema maior do Direito tem sido exatamente o de estabelecer um compromisso 
aceitável entre os valores fundamentais comuns, capazes de fornecer os 
enquadramentos éticos e morais nos quais as leis se inspirarem, e espaços de 
liberdade, os mais amplos possíveis, de modo a permitir a cada um a escolha de seus 
atos e a condução de sua vida particular, de sua trajetória individual, de seu projeto 
de vida. (MORAES, 2003, p.117) 

 

As primeiras liberdades conseguidas constitucionalmente foram as civis e as 

políticas, que se apresentavam como proteções frente ao Estado, procurando a não-

interferência deste na vida particular, em especial, na autonomia contratual. No entanto, essa 

concepção de liberdade como autonomia da vontade tem sido ultrapassada. Atualmente, 

encara-se o direito à liberdade como a possibilidade de autodeterminação conferida ao 

indivíduo. 

A Liberdade significa, basicamente, a possibilidade do sujeito de efetuar suas 

escolhas, de acordo com suas próprias vontades, a fim de sua plena realização existencial com 

efetividade de seus desejos de vida. Como dizia o filósofo Sartre, “o homem é condenado a 

ser livre” e decorrente dessa sentença, ele também será responsável pelos seus atos e pelas 
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suas conseqüências, razão pela qual não se admite que a liberdade de um  interfira na esfera 

de liberdade de outro. 

Essa interpretação quer dizer que o ser humano é livre e capaz de definir seu próprio 

caminho, trilhando-o conforme planejado por ninguém além de si mesmo. Isso significa que o 

indivíduo tem direito a praticar atos para seu bem-estar em sociedade sem enfrentar óbices 

estatais ou sociais, o que deveria se aplicar à situação dos homossexuais, que são tolhidos na 

efetividade de seus direitos. 

Este dispositivo constitucional faz compreender que somente será possível tolher a 

liberdade de alguém em casos específicos em que a lei proíba expressamente a prática de 

determinado ato. Qualquer ato fora desse padrão, que restrinja a liberdade, será tomado por 

inconstitucional. Portanto, não haver respeito à liberdade de orientação sexual, somente por 

não haver previsão constitucional desta, é ignorar a existência da cláusula geral de liberdade. 

na qual se prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei. 

Este dispositivo constitucional faz compreender que somente será possível tolher a 

liberdade de alguém em casos específicos, em que a lei proíba expressamente a prática de tal 

ato. Dessa forma, qualquer ato fora desse padrão que restrinja a liberdade será tomado por 

inconstitucional. Portanto, não haver respeito à liberdade de orientação sexual somente por 

não haver previsão constitucional desta é ignorar a existência dessa cláusula geral de 

liberdade. 

Por conseqüência, negar ao indivíduo a liberdade de manifestar como desejado a sua 

orientação sexual e negar direitos às uniões e famílias homoafetivas é restrição de liberdade, o 

que não pode ser aceito no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Além disso, por mais que esse 

direito não esteja expresso, é possível interpretá-lo como decorrência da existência de outros 

princípios, como o Princípio da Dignidade Humana, o Direito à Identidade ao Livre 

Desenvolvimento da Personalidade. 

Com as liberdades de escolha do homem, entende-se que ele, pleno de razão, pode 

decidir com que pessoa deseja se relacionar afetiva e sexualmente, que pode ser do sexo 

oposto ou do mesmo sexo. Esse direito envolve o pleno desenvolvimento da personalidade do 
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indivíduo, que utiliza suas particularidades para construção de sua identidade individual e 

coletiva. 

Em conclusão, sem que haja norma que restrinja a orientação sexual (pautada esta 

em razoabilidade), não se pode obstar o reconhecimento da união e da família homoafetiva. 

Essa omissão do Estado, ao gerar situação de desigualdade às famílias homoafetivas, não é 

legítima, pois os princípios constitucionais garantem liberdades tanto sexual, quanto de 

agregação familiar variada. Negar a liberdade de orientação sexual e a constituição de família 

para os homossexuais consiste em grave ofensa ao Princípio da Liberdade. 

 

 

4.1.3 Direito à isonomia 

 

 

Neste tópico, abordar-se-á a importância do Princípio da Igualdade Jurídica para o 

reconhecimento das uniões homoafetivas. Este princípio também decorre do superprincípio da 

Dignidade da Pessoa Humana e também está consagrado na Constituição Federal Brasileira. 

Vale ressaltar que existem a igualdade formal e a igualdade material, ambas previstas 

constitucionalmente. A primeira encontra-se prevista no Artigo 5º, caput, que dispõe que 

todos são iguais perante a lei. A segunda está prevista no 3º, inciso IV, que prevê como 

objetivo da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A primeira acepção 

da igualdade garante a todos os indivíduos igual aplicação da lei, sem distinção quanto aos 

destinatários desta, ou seja, assegura a todos igual proteção legal. 

O direito à igualdade, preceituado pela Constituição, ultrapassa suas raízes liberais, 
razão pela qual deve ser entendido sob dois prismas distintos e complementares: o 
formal e o material. A concepção de igualdade formal é associada à própria noção 
de Estado de direito, no sentido de que este deve atribuir o direito sem consideração 
da pessoa a que ele se destina, de forma que cada um seja igualmente compelido e 
liberado diante da lei, sem qualquer distinção. É a primazia da lei como formulação 
abstrata, genérica e universal, aplicável a todos na mesma medida 
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(...) 

Já a igualdade em sua dimensão material pressupõe a existência de diferenças entre 
as pessoas, que na medida de sua desigualdade exigem da lei um tratamento 
desigual, no intuito de atingir uma igualdade fática que coincida com o Estado 
pluralista e democrático preceituado na Constituição. (OLIVEIRA, 2009, p.80/81) 

 

Para os homossexuais, especificamente, se entende que esse direito se daria de forma 

efetiva e eficiente somente com a concessão de direitos semelhantes aos das uniões estáveis 

heterossexuais. O respeito ao Princípio da Igualdade exige nada mais que a aplicação 

igualitária, logicamente, em situações de características semelhantes. Dessa forma, não é 

cabível que as uniões homossexuais não possuam direitos similares, mesmo sem a regulação 

específica. 

As características necessárias para a constituição de família são a afetividade, a 

ostensibilidade, a estabilidade, a continuidade e a convivência duradoura existente entre os 

seus membros. A diversidade de sexo entre eles não se configura em empecilho para que 

qualquer desses elementos essenciais se configure, razão pela qual não é plausível que não 

seja concedido o reconhecimento legal das uniões e famílias homoafetivas. 

Não se vislumbra embasamento plausível e racional para que Judiciário, ao 

considerar relações afetivas duradouras, públicas, contínuas e estáveis entre pessoas do 

mesmo sexo, o faça de forma distinta das relações semelhantes entre pessoas de sexos 

opostos, considerando-as como relações obrigacionais e não como entidades familiares. São 

discriminatórias as propostas de uniões ou parcerias civis entre homossexuais, por não 

conferirem a estas relações status de família, com o mesmo aporte de dignidade conferida às 

famílias heterossexuais. 

Da mesma maneira, não se pode acatar a contínua omissão do Estado em criar lei 

reguladora dessas relações, pois tal atitude já demonstra o desinteresse em tutelar o referido 

assunto, que apresenta já a situação de desigualdade e discriminação social sofrida pelos 

homossexuais. A tentativa de adoção de uma postura neutra por parte do Estado brasileiro, 

contrariamente, acaba por ser uma postura negativa, já que decorrente dessa postura, estão 

sendo negados importantes direitos ao grupo homossexual brasileiro. 
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Nesse sentido, para que a igualdade seja alcançada, o Estado e os particulares têm a 

obrigação de realizar esforços para que esta diferenciação no tratamento seja atenuada ou 

mesmo extinta, pois é mister que no Estado Democrático de Direito se trabalhe para prevenir 

e acabar com situações de discriminação. 

 

 

4.2 Da possibilidade de aplicação da analogia 

 

 

A omissão, lacuna ou silêncio da lei se constitui na falta de regra jurídica que regule 

situação determinada. Todavia, a doutrina entende que existem lacunas na lei, porém não no 

Direito, que, em sua completude, não pode permitir que não se encontre solução jurídica para 

uma situação fática dentro de seu sistema de normas. 

Esse processo de preenchimento de eventuais vazios jurídicos é chamado de 

integração, que trata de encontrar no ordenamento jurídico uma norma que seja capaz de se 

adequar à situação fática não prevista e não disciplinada especificamente pelo legislador. Na 

omissão ou lacuna da lei, o juiz deverá se utilizar da analogia, dos costumes e dos princípios 

jurídicos para a tutela da situação específica. 

A analogia significa, a partir das semelhanças dos fatos, ter um mesmo entendimento 

a respeito se uma situação. Esse instituto, no Direito, consiste na aplicação de lei já existente à 

situação não prevista no Ordenamento Jurídico que contenha, no entanto, características 

semelhantes a alguma situação anteriormente prevista.  

A Lei de Introdução ao Código Civil prevê, em seu art. 4º, o uso da analogia como 

meio de integração do Direito desde que o caso concreto não prescrito preencha aos requisitos 

de existência do dispositivo legal que prevê ou disciplina outra situação que guarde com 

aquela semelhança e identidade de fundamentos lógico/jurídico.  
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O fundamento para o uso da analogia é o principio da igualdade jurídica ou o 

brocardo romano "ubi eadem ratio, ibi idem jus": onde se verificar a mesma razão da lei, deve 

haver a mesma solução jurídica. Trata-se de analogia legis, quando é possível recorrer a uma 

regra específica apta a incidir sobre a hipótese, e de analogia iuris, quando a solução precisa 

ser buscada no sistema como um todo por não haver nenhuma regra diretamente pertinente. 

No presente caso, trata-se de analogia legis, pois se entende que tanto os princípios 

jurídicos, quanto as normas constitucionais arroladas no Artigo 226 da Constituição são úteis 

para aplicação nas hipóteses de união homoafetivas. A doutrina apregoa que é possível a 

comparação entre os institutos do casamento e da união estável heterossexual com os da união 

homoafetiva. 

Sendo a união homoafetiva uma entidade familiar, cabe o questionamento a respeito 

de em qual espécie de família esta seria encaixada, se deverá ser tutelada pelas regras já 

existentes ou se dependerá da criação de nova legislação. O próximo tema tratará das 

possibilidades dessa aplicação. 

 

 

4.2.1 Casamento 

 

 

O casamento é ainda uma das instituições mais antigas e tradicionais do mundo 

civilizado. Sua celebração preserva características milenares, envoltas em simbolismos e 

aspectos religiosos. Mesmo com a evolução do conceito de família e da concepção de 

matrimônio, a doutrina ainda hoje não compreende a aplicação do instituto do casamento, nos 

moldes atuais, às uniões homoafetivas. Isto decorre, especialmente, da solenidade a que se 

propõe essa instituição. 

Apesar de grande parte da doutrina admitir a necessidade de reconhecimento das 

uniões homoafetivas, nenhuma delas defende que este reconhecimento deve se dar comparado 
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aos moldes do casamento, talvez porque relacionem a idéia de casamento com a distinção de 

sexos dos noivos. 

 

 

4.2.2 União Estável 

 

 

No artigo 226, § 3º, a Constituição Federal de 1988 dispõe que “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”. No mesmo sentido, dispõe o 

Código Civil, em seu artigo 1723, ainda mais explícito, “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”. 

Pela estrita leitura do texto, não se pode jamais entender que é possível o encaixe 

dessa norma ao caso da união homoafetiva. Uma parte da doutrina entende que a exclusão dos 

homossexuais não é uma discriminação inconstitucional, entendendo que as relações 

homossexuais fogem à regra, que vão contra a ordem natural e moral da sociedade. Nessa 

perspectiva, não se pode conferir os mesmos direitos a estas uniões, porque são situações 

diferentes da união estável heterossexual. 

No entanto, parte da doutrina entende que essa previsão é discriminatória e 

desrespeita o Princípio da Igualdade, pois restringe o conceito de União Estável, excluindo a 

possibilidade para companheiros homossexuais. Essa parte da doutrina prega que, mediante 

interpretação extensiva do preceito constitucional, é possível a aplicação dele à união 

homossexual. 

Ao se conferir às uniões homossexuais direitos semelhantes àqueles conferidos às 

uniões estáveis heterossexuais ainda configurará situação de desigualdade apresentada pelos 

seguintes pontos: ainda haverá o descaso com a situação das uniões homossexuais, visto que 

não houve sequer interesse na elaboração de norma reguladora, bem como haverá o obstáculo 
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aos companheiros homossexuais de decidir se querem ou não a formalização (solenidade) de 

suas relações. 

Essa falta de lei mostra a ausência de interesse do Estado em proteger efetivamente 

as relações entre homossexuais, o que indica uma interpretação destas como inferiores às 

relações heterossexuais, às quais conferiu o direito de proteção, sejam estas formais 

(casamento) ou informais (união estável).  

Aparenta ser mais confortável para o Estado brasileiro não manifestar-se acerca da 

tutela das uniões homoafetivas que a garantir-lhes, explicitamente, menos direitos que às 

uniões estáveis heterossexuais, por meio de lei flagrantemente inconstitucional. É mais 

cômodo, portanto, manter-se alheio, para não malferir explicitamente princípios, nem mexer 

com a população conservadora que é contra o reconhecimento da união homoafetiva. 

Admitir a diversidade sexual e as várias possibilidades de manifestação da 
sexualidade implica no reconhecimento das relações estáveis entre pessoas 
homossexuais, e mais que isso, inferir-lhes uma conotação positiva não pode 
significar aparentes concessões obtidas por meio de interpretações analógicas. 
Importa, outrossim, num disciplinamento normativo específico tanto para suas 
relações formais quanto para as informais, a exemplo do casamento e da união 
estável entre heterossexuais.(OLIVEIRA, 2009, p. 92) 

 

A igualdade só seria de fato alcançada se fossem criados novos institutos jurídicos 

com direitos igualitariamente correspondentes aos do casamento e aos da união estável 

heterossexuais para acolher as relações homossexuais, formais ou informais. 

 

 

4.3 O tratamento no Direito Comparado  

 

 

Os ordenamentos jurídicos estrangeiros conferem diversos tratamentos a seus 

homossexuais nacionais. A forma de tratamento varia, principalmente, de acordo com 

princípios morais e religiosos adotados, pela sociedade daquele local, que acaba por 
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influenciar as ações do Estado na criação de leis relativas aos homossexuais. Alguns países 

proíbem a expressão da homossexualidade, outros aceitam, porém não lhe conferem direitos 

semelhantes aos dos cidadãos heterossexuais, como é o caso do Brasil e outros já se 

desenvolveram mais nesse aspecto, conferindo-lhes uma gama ampla de direitos. Nesse 

tópico tratar-se-á desses perfis ao redor do mundo. 

Conforme falado, há países em que a orientação homossexual é proibida e 

considerada crime, inclusive, passível de pena de morte. Essa realidade é bem presente nos 

países árabes e muçulmanos, onde a religião se faz bastante presente na decisão dos rumos da 

sociedade e do Estado, normalmente, teocrata. A homossexualidade é considerada crime em 

80 (oitenta) países e é punível com pena de morte em 05 (cinco). 

No continente africano, mais de trinta países tipificam a homossexualidade como 

crime, passível de severas penas. Em países como o Sudão, a Mauritânia e em algumas partes 

da Somália e da Nigéria, a punição para gays é a pena de morte. Fora desse quadro, temos a 

África do Sul, exceção, que, desde 2006, permite o casamento homoafetivo. 

Na Uganda, a homossexualidade já e considerada crime, porém a pena só seria 

aplicada em caso de flagrante delito. No entanto, recentemente, desejou-se tornar a pena ainda 

mais severa. Houve um plebiscito na Uganda a fim de que fosse aprovada pela sociedade uma 

lei para punir com a prisão perpétua os homossexuais e com a pena de morte aqueles que 

fossem soropositivos e os praticantes da chamada “homossexualidade agravada”, que seria a 

prática homossexual com menores e/ou deficientes. Com a aprovação dessa lei, o simples fato 

de ser homossexual ou de ser denunciado por alguém como tal já seria suficiente para que o 

indivíduo seja preso. Esse projeto também defende que os parentes e amigos devem denunciá-

los, sob pena de serem presos. 

Encontra-se ainda o perfil intermediário, no qual não há a criminalização da 

homossexualidade, porém não se garantem aos homossexuais direitos equivalentes aos dos 

heterossexuais. Como tratado no capítulo anterior, não é suficiente que o país adote uma 

postura de não-discriminação, porém, não garanta que os devidos direitos à liberdade de 

orientação sexual sejam efetivados, como é o caso de Brasil, da Finlândia e da Polônia. 
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Os Estados Unidos da América, com seu federalismo, apresenta várias contradições 

em suas normas interestaduais. Em 1996, foi aprovada lei que permitia aos demais estados 

não acolherem uniões homoafetivas legalizadas em outros lugares. No entanto, apresenta-se o 

caso do Havaí, que reconheceu o direito de casamento de homossexuais, que foi aceito pela 

Suprema Corte Norte-Americana. Em Vermont, reconhece-se o caráter familiar das uniões 

homoafetivas e, em Massachusetts, o casamento homossexual é autorizado desde 2004. 

No Canadá, em 1997, somente a província de Québec reconheceu a possibilidade de 

tutela e adoção por homossexuais e, posteriormente, promulgou lei reguladora das uniões de 

fato de indivíduos do mesmo sexo. Em Ottawa, tramita projeto de lei para a autorização do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, garantindo, inclusive, o direito à adoção. 

Em outro contexto, encontramos os países europeus, que adotam ações afirmativas 

em apoio das organizações homossexuais. Nenhum dos países europeu criminaliza a 

homossexualidade. O Parlamento Europeu, em 1994, já havia emitido resolução que indicava 

aos países membros que fossem conferidos aos homossexuais direitos à igualdade de 

oportunidades nos trabalhos públicos e privados, garantias e obrigações semelhantes ao do 

casamento heterossexual, bem como regime de bens e adoção. 

A Dinamarca foi país pioneiro no reconhecimento da união de homossexuais, no 

final da década de 80, em 1989. Essa tendência foi acompanhada pelos demais países 

nórdicos, como a Noruega, a Suécia e a Islândia, que, atualmente, regulam o instituto da 

“convivência registrada”, que permite aos homossexuais o registro de seus relacionamentos, a 

fim da concessão de direitos e obrigações mútuas. No entanto, ainda não é permitida a adoção 

por casais homossexuais. 

Nos Países Baixos, a Holanda já permitia a parceria registrada desde 1998, que é 

instituto válido tanto para casais heterossexuais como homossexuais. Em 2001, o país passou 

a conceder o reconhecimento na forma de casamento, com direitos e deveres iguais aos dos 

heterossexuais, permitindo, inclusive, a adoção de crianças holandesas. A Bélgica passou a 

autorizar os casamentos homossexuais a partir de 2003, abrangendo a aplicação aos 

estrangeiros desde 2004, contanto, que um dos cônjuges seja belga ou resida no território 

nacional. O casamento se dá de maneira semelhante à holandesa, exceto pela possibilidade de 

adoção, que não lhes é conferida. 
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Em 2001, a Alemanha promulgou lei reconhecendo as uniões estáveis 

homoafetivas, com direitos semelhantes aos matrimoniais, em termos de herança, patrimônio 

e previdência. Não há permissão para a adoção. Na Hungria, permitiu-se a união estável 

homossexual, não permitindo também a adoção. Também são concedidos direitos sucessórios 

e previdenciários. Na Inglaterra, em 2002, entrou em vigor lei que autoriza a adoção de 

crianças por homossexuais e, em 2004, passou a vigorar lei que permite a associação civil 

entre os parceiros homoafetivos.  

A França foi a nação católica pioneira no reconhecimento das uniões 

homossexuais na aprovação do Pacto Civil de Solidariedade, em 1999, trazendo as 

disposições sobre direitos e deveres entre casais heterossexuais e homossexuais, casados ou 

não. Essa disposição de força legal permitiu o direito à imigração, à declaração de renda 

conjunta e aos direitos sucessórios. Não se concedeu o direito à adoção. 

Na Península Ibérica, na Espanha, primeiramente, o registro da união civil 

homossexual foi permitido em 30 cidades, como Barcelona e Toledo. Em 2005, foi instituído 

o casamento homossexual. Em Portugal, em 2001, foi aprovada lei reguladora das uniões de 

fato entre indivíduos de qualquer orientação sexual, garantindo direitos previdenciários e 

sucessórios, não sendo, porém, permitida a adoção por casais homossexuais. Em 2010, 

Portugal passou a reconhecer o casamento homoafetivo. 

Na América do Sul, apenas em Buenos Aires tem-se a autorização apara as uniões 

civis homossexuais. Esta é a primeira cidade latino-americana a igualar direitos entre casais 

heterossexuais e homossexuais. 

 

 

4.4 Tentativas de regulamentação no ordenamento jurídico 
brasileiro 
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O ordenamento jurídico brasileiro não tipifica a prática de atos homossexuais e 

proíbe a discriminação por orientação sexual, tendo inclusive efetuado políticas públicas para 

a inclusão de homossexuais e realizado programas contra a discriminação por decorrência de 

orientação sexual. Apresenta-se uma tendência mais libertária e humanista, que demonstra 

que se caminha no sentido de criar regulamentação eficaz para tutelar as uniões homoafetivas. 

 

 

4.4.1 No Poder Judiciário 

 

 

O Judiciário tem trabalhado arduamente para a concessão de direitos às uniões 

homoafetivas. No entanto, urge manifestação do Legislativo, visto que o juiz não pode 

ultrapassar um limite preciso: a lei. Porém, essa não regulamentação não impede que os 

interessados recorram ao Poder Judiciário para o suprimento de suas demandas. 

A jurisprudência brasileira mostra que há uma tendência do Judiciário em aceitar 

as uniões homoafetivas. Estas que foram inicialmente tratadas como questões de Direito Civil, 

com processos tramitando em Varas cíveis comuns, hoje, são tratadas já como Direito de 

Família, tramitando em Varas de Família.  

Inicialmente, a primeira manifestação de tutela às uniões homoafetivas foi dada 

como espécie de Direito Obrigacional. Essa interpretação é a mesma aplicada quando do 

surgimento das primeiras demandas judiciais envolvendo direitos da concubina e da 

companheira. Para que essas não fossem colocadas à margem da Justiça, foi-se conferindo 

efeitos jurídicos a estas relações e decorrentes direitos a esses indivíduos, sob a perspectiva do 

Direito Obrigacional. 

Quando os Tribunais pátrios começaram a apreciar as ações envolvendo o 
rompimento das uniões livres entre homens e mulheres, foram obrigados, por uma 
questão de justiça, a conferir efeitos jurídicos a tais relações, o que o fizeram sob a 
ótica do direito obrigacional. (DIAS, 2007, p.42). 
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A concubina era indenizada pela prestação de serviços domésticos contínuos ao 

seu companheiro, a fim de evitar locupletamento do homem que somente ganhou com o 

trabalho e dedicação femininos. Com o tempo, a jurisprudência passou a aceitar essas relações 

como uniões de fato, gerando a partilha do patrimônio entre eles. Esse mesmo caminho vem 

hoje sendo percorrido pelos parceiros homossexuais que buscam a efetivação de seus direitos 

no Judiciário. 

A partir da consideração da relação homoafetiva como simples sociedade de fato, 

além de negar a tutela de outros direitos relativos às questões familiares, como pensão, 

alimentos e adoção, indica-se também a competência para julgamento, que seria das varas 

cíveis. É necessário também que se perceba que, com essa interpretação, nega-se o vínculo 

afetivo real que permeia essas relações, que buscam não a acumulação de patrimônio, mas 

sim a convivência em harmonia e a felicidade dela decorrente. Nesse sentido, é mister 

ressaltar que ainda é insuficiente esse tipo de reconhecimento para a garantia de direitos 

plenos a estas relações. 

Com a evolução dos conceitos de família e afetividade, atualmente, as questões 

relacionadas às uniões homoafetivas já são tratadas em varas de família, dada a matéria 

abranger muito mais que simples questões patrimoniais, tratando-se, verdadeiramente, de 

questões relativas a vínculos familiares e afetivos. 

Não mais se entende que as famílias são somente aquelas arroladas na Cara 

Magna, pois não se pode engessar a sociedade e sua capacidade de transformação e 

readaptação. Ao ter-se esse entendimento, acabar-se-ia por excluir novas estruturas familiares, 

como as famílias homoafetivas e as famílias recompostas, negando-lhes direitos, constituindo 

vil malferimento ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Recentemente, também, a Advocacia Geral da União passou a reconhecer a união 

homoafetiva para dar direito ao recebimento de benefícios previdenciários, baseando seu 

parecer na impossibilidade constitucional de permitir discriminação com base na orientação 

sexual. Esse parecer também é válido para o setor privado. O documento sugere a inclusão do 

parceiro homoafetivo como beneficiário de um trabalhador segurado pelo Regime Geral de 

Previdência Social. Na condição de dependente, o parceiro pode receber benefícios como 

pensão por morte e auxílio-reclusão, pago a dependentes de presidiários. 
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Percebe-se que a jurisprudência vem, paulatinamente, mostrando-se a favor do 

reconhecimento das referidas uniões, quando, caracterizadamente, sérias, públicas e 

duradouras, conforme os requisitos da união estável heterossexual. Inúmeras decisões têm 

conferido às uniões homossexuais direitos decorrentes de suas relações por analogia à união 

estável, tais como direito a alimentos, direitos sucessórios, direito à partilha de bens, direitos 

previdenciários, dentre outros. O papel da jurisprudência é exatamente este de antecipar um 

entendimento a ser transformado em Lei pelo Congresso Nacional. Seja estendendo o 

conceito de união estável às uniões homoafetivas, ou criando um novo instituto que as regule. 

Muitas destas decisões atribuem à união homoafetiva status de entidade familiar. Inclusive, 

recentemente, em abril, foi conferido pelo STJ o direito à adoção de criança a um casal 

homossexual. 

Nesse momento, utilizar-se-á no texto algumas jurisprudências ao redor do Brasil 

a fim de expressar essa tendência liberal tomada pelos Tribunais de nosso país 

Apelação cível. Reconhecimento de união homoafetiva. Princípios fundamentais. 
Direito à pensão por morte. Dependência presumida. Demonstrada a convivência 
entre duas pessoas do mesmo sexo, pública, contínua e duradoura, estabelecida com 
o objetivo de constituição de família, é de ser atribuída normatividade idêntica à da 
união estável ao relacionamento afetivo entre homem e mulher, com os efeitos 
jurídicos daí derivados, evitando-se que, por conta do preconceito, sejam suprimidos 
direitos fundamentais das pessoas envolvidas. É devida a pensão por morte ao 
companheiro, quando comprovada, por indícios complementados com prova 
testemunhal, o relacionamento homoafetivo estável até o óbito, caso em que se 
presume a dependência econômica. (TJRO, AC 0306550-68.2008.8.22.0001, rel. 
Des. Waltenberg Junior, j. 18/05/2010). 

 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. 
RECONHECIMENTO JUDICIAL DA RELAÇÃO HOMOAFETIVA. DIREITO 
PESSOAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO AO 
COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A ATO 
JURÍDICO PERFEITO. É qüinqüenal a prescrição do direito de ação para cobrança 
de benefício de pensão por morte, previsto em plano complementar de previdência 
privada, feito por companheiro que venha sobreviver ao segurado em 
relacionamento homoafetivo. Entretanto, o pagamento do benefício por ser natureza 
complementar somente é devido a partir da data de concessão do benefício pelo 
órgão de previdência oficial que, em decorrência de sentença judicial que 
reconheceu a existência da sociedade de fato e a dependência econômica entre os 
conviventes, pois apenas a partir desta declaração é que passa a ser exigível e existir 
o fundo de direito passível de prescrição. A existência de lacuna normativa que 
regulamente as relações homoafetivas não pode ser considerada obstáculo 
intransponível para o reconhecimento de uma relação jurídica de fato e dos direitos 
dela decorrente, dentre elas o direito previdenciário, visto que não pode tal 
relacionamento ficar à margem do ordenamento jurídico, especialmente quando 
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encontra amparo no princípio constitucional consagrado de igualdade de todos 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É dever da entidade de 
previdência privada complementar a inclusão do companheiro homossexual como 
dependente do titular falecido, especialmente quando reconhecido por sentença 
judicial a sociedade de fato entre os conviventes e existente a dependência 
econômica, geradora inclusive do direito à pensão pelo órgão previdenciário e 
segurador oficial. (TJMG - AC 1.0024.07.460401-8-001, REl. Duarte de Paula, j. 
23.09.2009).  

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PENSÃO E INDENIZAÇÃO - 
PRETENSÃO DEDUZIDA POR COMPANHEIRA DE SERVIDORA PÚBLICA - 
RELAÇÃO HOMOAFETIVA " COMPROVADA, BEM COMO A 
DEPENDÊNCIA MATERIAL DA .AUTORA PARA COM A FALECIDA - 
PENSÃO DEVIDA - ART. 147, II, DA LC N° 180/78, COM A , REDAÇÃO QUE 
LHE FOI DADA PELA LC N° 1.012/07 - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE - ART. 5o, CÁPUT E INCISO I DA CF - PRECEDENTES DESTA 
CORTE E DO STJ. (TJSP – AC 531.643.5-0-00, 1ª C. Dir. Publ. Rel. Des. Regina 
Capistrano, j. 28.07.2009) 

Direito de Família - Ação de reconhecimento de união homoafetiva - 
Impossibilidade Jurídica do Pedido - Art. 266 §3º da CF - Precedentes 
Jurisprudenciais - Pretensão de concessão de pensão previdenciária por morte - 
Possibilidade. A possibilidade jurídica do pedido, no que se refere ao 
reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, não se confunde 
com a possibilidade jurídica da concessão de pensão previdenciária. O 
reconhecimento da união homoafetiva não é supedâneo para o requerimento de 
pensão por morte, na medida em que o primeiro se baliza nos ditames da legislação 
aplicável ao Direito de Família, e que o segundo transita no campo do Direito 
Previdenciário, que tem por missão precípua a defesa da pessoa humana, 
garantindo-lhe a subsistência ou a de seus dependentes. Não há falar-se em 
confronto do art. 226 §3º da CF com o Princípio da Igualdade previsto pelo art. 5º 
caput, pois consoante preleciona Alexandre de Moraes; "o que se veda são as 
diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual 
dos casos de Direito de Família - Ação de reconhecimento de união homoafetiva - 
Impossibilidade Jurídica do Pedido - Art. 266 §3º da CF - Precedentes 
Jurisprudenciais - Pretensão de concessão de pensão previdenciária por morte - 
Possibilidade. A possibilidade jurídica do pedido, no que se refere ao 
reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, não se confunde 
com a possibilidade jurídica da concessão de pensão previdenciária. O 
reconhecimento da união homoafetiva não é supedâneo para o requerimento de 
pensão por morte, na medida em que o primeiro se baliza nos ditames da legislação 
aplicável ao Direito de Família, e que o segundo transita no campo do Direito 
Previdenciário, que tem por missão precípua a defesa da pessoa humana, 
garantindo-lhe a subsistência ou a de seus dependentes. Não há falar-se em 
confronto do art. 226 §3º da CF com o Princípio da Igualdade previsto pelo art. 5º 
caput, pois consoante preleciona Alexandre de Moraes; 'o que se veda são as 
diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual 
dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do 
próprio conceito de Justiça. Deram provimento parcial, vencido o vogal em parte. 
(TJMG - AC 1.0024.08.082815-5-001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes j. 
25.09.2008). 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 
DO BENEFÍCIO.  MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE LEGÍTIMA. 1 - A teor do 
disposto no art. 127 da Constituição Federal, ‘O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
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ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.’ In casu, ocorre reivindicação de pessoa, em prol de 
tratamento igualitário quanto a direitos fundamentais, o que  induz à legitimidade do 
Ministério Público, para  intervir no processo, como o fez. (omissis) 3 - A pensão 
por morte é: "o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do 
segurado falecido - a chamada família previdenciária - no exercício de sua atividade 
ou não (neste caso, desde que mantida a qualidade de segurado), ou, ainda, quando 
ele já se encontrava em percepção de aposentadoria. O benefício é uma prestação 
previdenciária continuada, de caráter substitutivo, destinado a suprir, ou pelo 
menos,  a minimizar a falta daqueles que proviam as necessidades econômicas dos 
dependentes.’ (Rocha, Daniel Machado da, Comentários à lei de benefícios da 
previdência social/Daniel Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Júnior. 4. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2004. p.251). 4 - Em que 
pesem as alegações do recorrente quanto à violação do art. 226, §3º, da Constituição 
Federal, convém mencionar que a ofensa a  artigo da Constituição Federal não pode 
ser analisada por este Sodalício, na medida em que tal mister é atribuição exclusiva 
do Pretório Excelso. Somente por amor ao debate, porém, de tal preceito não  
depende, obrigatoriamente,  o desate da lide, eis que não diz respeito ao âmbito 
previdenciário, inserindo-se no capítulo ‘Da Família’. Face a essa visualização, a 
aplicação do direito à espécie se fará à luz de diversos preceitos constitucionais, não 
apenas do art. 226, §3º da Constituição Federal, levando a que, em seguida, se possa 
aplicar o direito ao caso em análise. 5 -  Diante do § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, 
verifica-se que o que o legislador pretendeu foi, em verdade, ali gizar o conceito de 
entidade familiar,  a partir do modelo da união estável, com vista ao direito 
previdenciário, sem exclusão, porém,  da relação homoafetiva. 6- Por ser a pensão 
por morte um benefício previdenciário, que visa suprir as necessidades  básicas dos 
dependentes do segurado, no sentido de lhes assegurar a subsistência, há que 
interpretar os respectivos preceitos partindo da própria Carta Política de 1988 que, 
assim estabeleceu, em comando específico: ‘Art. 201 - Os planos de previdência 
social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:  [...] V - pensão por 
morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 
obedecido o disposto no § 2 º.  ‘7 - Não houve, pois, de parte do constituinte, 
exclusão dos relacionamentos homoafetivos, com vista à produção de efeitos no 
campo do direito previdenciário, configurando-se mera lacuna, que deverá ser 
preenchida  a partir de outras fontes do direito. 8 - Outrossim, o próprio INSS, 
tratando da matéria, regulou, através da Instrução Normativa n. 25 de 07/06/2000, os 
procedimentos com vista à concessão de benefício ao companheiro ou companheira 
homossexual, para atender a determinação judicial expedida pela juíza Simone 
Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao deferir medida 
liminar na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, com eficácia erga omnes. 
Mais do que razoável, pois, estender-se tal orientação, para alcançar situações 
idênticas, merecedoras do mesmo tratamento. 9 - Recurso Especial não provido. 
(STJ – Processo Resp 395904 / RS; recurso Especial 2001/0189742-2; Relator(a) 
Ministro Hélio Quaglia Barbosa (1127); Órgão Julgador T-6 – Sexta Turma; Data 
do Julgamento: 13/12/2005; Data da Publicação/Fonte DJ 06.02.2006. p. 365 

 

Contudo, é valido observar que, no caso das uniões homoafetivas, apesar das 

decisões pioneiras dos Tribunais, concedendo direitos às uniões homoafetivas, estas ainda não 

são o entendimento majoritário dos Tribunais do país. Ainda é comum que se faça somente a 

aplicação dos direitos decorrentes da interpretação analógica com as sociedades de fato às 
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uniões homoafetivas, com desrespeito óbvio aos princípios constitucionais da liberdade, da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, já analisados nesse trabalho. 

 

 

4.4.2 Nos Poderes Executivo e Legislativo 

 

 

No Brasil, é ainda comum que se encontre interpretações preconceituosas e 

retrógradas das uniões homoafetivas. No entanto, é notável a adoção de políticas públicas 

pelo Governo em todos os entes federados. Há um interesse na promoção da cidadania 

homossexual e um interesse na visibilidade LGBTT, que é expresso, por exemplo, em 

palestras, cursos e paradas organizadas e/ou apoiadas pelo Governo, que servem justamente 

para esses propósitos. 

Ainda na esfera administrativa, um passo importante na concessão de direitos aos 

homossexuais, válido tratar, é a criação da Inscrição Normativa nº 25, do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, que incluiu os parceiros homossexuais como titulares de 

direitos previdenciários, quando da demonstração de dependência econômica.  

Na esfera do Legislativo, houve ainda alguns avanços, apresentados 

especialmente pelo Projeto de Lei 1151/95, proposto pela então deputada federal Marta 

Suplicy, o qual vislumbrava o regulamento das uniões homoafetivas. O reconhecimento como 

entidade familiar não era seu objeto, pois restringia sua aplicação à necessidade de disciplinar 

contratualmente as uniões homossexuais como parcerias civis. Tal projeto de lei nunca 

chegou a ser votado. 

Recentemente, foi apresentado o Projeto de Lei 2285/07, que propõe a revogação 

do Livro IV do Código Civil Brasileiro, que trata sobre Direito de Família, bem como de 
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outros dispositivos legais relacionados a este ramo do Direito, a fim de que este tema seja 

tutelado pelo Estatuto das Famílias. 

Esse Estatuto se propõe a fazer alterações profundas na estrutura do sistema 

jurídico, pois inclui e legitima todas as formas de famílias conjugais e parentais. Dentre as 

famílias conjugais, estão àquelas constituídas pelo casamento, pela união estável entre homem 

e mulher e também as homoafetivas. 

Este Estatuto é resultado de intensos trabalhos executados pelo Instituto Brasileiro 

de Direito de Família. Ele abrange a união homoafetiva como entidade familiar, confere-lhe 

plenos direitos, semelhantes àqueles conferidos às uniões heterossexuais (casamento e união 

estável). O Estatuto prevê a figura da união entre duas pessoas do mesmo sexo e aplica-lhes 

as mesmas regras da união estável, com todos os reflexos já referidos no que pertine a regime 

de bens e qualificação. 

Em 2002, o Rio de Janeiro tornou-se o primeiro estado a conferir direito à pensão 

para companheiro homoafetivo de servidores estaduais. Nessa mesma tendência, 

encontramos, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, a Lei Municipal 4.798/02; em Pernambuco, 

Lei Estadual, e leis municipais de Recife e Paulista, e no Paraná. Em Sergipe, tramita Projeto 

de Lei que dispões sobre o regime Próprio de Previdência de Aracaju, que visa garantir a 

concessão de benefício previdenciário para companheiro homoafetivo.  

No Ceará, no município de Fortaleza, há leis protetoras da liberdade de orientação 

sexual e das uniões homoafetivas. Por exemplo, há a Lei 9136/06, que reconheceu as uniões 

homoafetivas para efeito de concessão de direitos previdenciários aos companheiros 

homossexuais de servidores do município.  

O reconhecimento das uniões homoafetivas tem-se mostrado uma tendência 

ocidental. Ele tem sido efetivado em diversos países, que prevêem estas uniões em seus 

ordenamentos jurídicos sob diferentes formatos. Vale interpretar que há notável evolução no 

tratamento conferido aos homossexuais nas três esferas de poder do Estado, contudo ainda há 

muito que avançar até que se alcancem, efetivamente, as necessárias igualdade e liberdade, 

garantidas pela Constituição Brasileira. 
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Conclusão 

 

 

Em respeito aos princípios fundamentais da Dignidade da Pessoa Humana, da 

Liberdade, da Liberdade de Orientação Sexual, da Isonomia e do Direito à Família, entende-

se que é possível –e devido- o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, 

pois apresenta requisitos semelhantes aos das demais entidades familiares previstas, em rol 

exemplificativo, na Constituição. 

A escolha da pessoa para relacionamento afetivo e sexual é uma opção individual e 

não permite ingerência estatal. Este, o Estado, deve não só não obstar a sua efetivação, como 

promover meios para que essa liberdade seja efetivada, já que ela consiste em uma das opções 

dadas ao ser humano quando da construção de sua personalidade e de sua identidade, 

inseparáveis da sua liberdade de orientação sexual. 

Tanto pelo crescimento da classe homossexual, quanto por suas lutas pela efetivação 

de seus direitos, a comunidade gay tem obtido maior visibilidade e conseguido, aos poucos, 

quebrar alguns tabus e preconceitos sociais. Entendendo-se que o homossexual é tão cidadão 

quanto qualquer outro, não deve, a sociedade, aceitar a negação da possibilidade dele 

construir família por questões meramente religiosas e culturais.  

A família deixou, aos poucos, de ter a antiga estrutura patriarcal e patrimonial para 

absorver novas agregações humanas, plurais, cujas estruturas pouco importam, exigindo, 

principalmente, que os vínculos familiares sejam de afeto e respeito mútuo. A família hoje é 

encarada sob perspectiva democrática, que assegure o desenvolvimento de seus membros. 

Nessa abrangência, foram incluídos constitucionalmente os conceitos de famílias plurais, que 

não são decorrentes de matrimônio. 

Nesse sentido, são cabíveis o reconhecimento e a proteção das uniões e das famílias 

homoafetivas. Ao analisar-se tal união sob a ótica da Constituição Federal, é possível verificar 

que o não reconhecimento jurídico desta representa, ainda, afronta a princípios constitucionais 
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como o da dignidade da pessoa humana, o da liberdade e o da igualdade. Presentes os 

requisitos próprios do núcleo familiar, que são os laços de afetividade, os objetivos comuns, o 

respeito e a solidariedade mútuos, não se pode negar a devida proteção às uniões 

homoafetivas, pois se reforçaria a interpretação preconceituosa e discriminatória do 

homossexuais pela sociedade. 

É necessário que urgentemente se crie legislação regulamentadora das uniões 

homoafetivas, pois ignorar a situação fático-jurídica que é a homossexualidade não fará com 

que os problemas decorrentes dessa abstenção se resolvam. 

É perceptível que o Estado, apesar de se manifestar favoravelmente em decisões 

judiciais, não demonstra interesse em criar lei específica que tutele e salvaguarde as relações 

homoafetivas, sob a proteção do Direito de Família.  A doutrina pátria vem se mobilizando no 

sentido de oferecer subsídios para a criação de lei que regule tais situações. 

O Estado, ao adotar uma posição supostamente neutra, impede o livre 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo, pois ao mesmo tempo em que permite a 

liberdade de orientação sexual, nega-lhe a possibilidade de formação de família, impedindo o 

exercício pleno desse direito. 

A analogia a institutos já existentes para a união heterossexual não é suficiente, pois 

ainda restaria demonstrado o desinteresse do Estado em manifestação acerca de tão 

importante tema, restando ainda a impossibilidade dos parceiros homossexuais de decidirem 

se gostariam da formalização da sua união ou não. 

Enquanto não houver legislação própria que trate do assunto, haverá ainda 

desrespeito aos princípios da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, pois se 

acaba por criar cidadãos de classe inferior, à margem da fruição de plenos direitos e 

discriminados pelo Estado e pela Sociedade.  

No aguardo dessa legislação própria, as uniões homoafetivas continuarão sendo 

analisadas judicialmente, para que tente se eximir as violações aos princípios constitucionais 

e, por meio da analogia, da utilização de princípios e de costumes, se conferir direitos a essas 

uniões. 
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