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RESUMO 

 

 

A mudança no paradigma da família e a inserção de novas formações familiares no 
cenário social ensejaram ao Direito a necessidade de redefinir conceitos e a definição de 
novos parâmetros que analisem questões legitimamente apresentadas na sociedade. Uma das 
questões que muito têm provocado inquietações no meio jurídico diz respeito às demandas 
oriundas das relações homoafetivas, tanto em função da sua especifidade quanto da 
inexistência de legislação. Este estudo tem como objetivo o enfoque da união homoafetiva no 
que tange à partilha de bens e à adoção, considerando que o estudo da família, em Direito, 
tradicionalmente esteve amparado no modelo tradicional, levando seus operadores, 
incumbidos da árdua tarefa de julgar tais lides, a recorrerem à analogia com a união estável. 
Buscou-se enfocar as mudanças no quadro da família, bem como o aparecimento dos novos 
agregados familiares, a mudança no quadro conceitual do Direito no sentido de abarcar de 
forma plural as novas e reais necessidades sociais, tendo como princípios básicos o caráter 
laico do Estado, a dignidade da pessoa humana, a defesa intransigente da igualdade e 
universalidade de direitos. A difícil tutela dos direitos dos sujeitos das relações homoafetivas 
tem buscado amparo nesses primados, embora nem sempre as decisões correspondem às 
expectativas das pessoas envolvidas.  
 
 
 
Palavras-chave: União homoafetiva.  Partilha de Bens.  Adoção. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The change in paradigm of the family and the insertion of new familiar formations in 
the social scene charged the Law the necessity to redefine the concepts and define new 
parameters of question analysis that are presented in the society legitimately. One of the 
questions that has most provoked concerns in the legal way is related to the deriving demands 
of the affectionate homosexual relations as much in function of its specification  
as of the inexistence of legislation. This study has the objective to approach the homosexual 
relation union concerned to the share of goods and to the adoption considering that the study 
of family, in Law, was traditionally supported in the standard model, taking the operators of  
the Law who are in charge of this arduous task to judge such lawsuit to appeal to the analogy 
of a steady union. One searched to focus the changes in the family picture, as well as the 
appearance of the new family units, the change in the conceptual Law picture in the sense of 
cover in different ways, the new and real social necessities having as basic principles the lay  
character of state, the dignity of the Human being person, the intransigent defense of equality 
and universality of rights. The difficult guardianship of the homosexual relation have searched 
support in these principles, however the decisions are not always correspondent to the 
expectations of the people involved. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ausência de legislação específica sobre as questões que envolvem as relações 

homoafetivas tem levado os operadores do Direito a buscarem soluções para situações que 

legitimamente se colocam em um tempo repleto de mudanças e questionamentos. A partir da 

mudança de paradigmas da família, o casamento nuclear deixou de ser seu eixo norteador, 

novas demandas se fazem sentir definindo ao Direito a função precípua de se posicionar no 

sentido de árbitro das questões que se apresentam. 

Uma das questões que têm exigido profunda meditação e que muito têm inquietado 

os operadores do Direito diz respeito ao disciplinamento das demandas que envolvem a união 

entre pessoas do mesmo sexo, aqui definidas como uniões homoafetivas. Por se tratar de uma 

temática relativamente recente e ainda não disciplinada pelo ordenamento jurídico, tem dado 

ensejo a polêmicas no que tange ao trato da questão. 

As principais polêmicas que envolvem a união entre pessoas do mesmo sexo estão 

relacionadas, entre outras, à discriminação, união civil, guarda de filhos, partilha de bens e 

adoção. Neste trabalho serão abordadas as duas últimas questões.  

É interessante observar que o estudo da família, em Direito, sempre esteve 

estritamente relacionado à questão do casamento, tornando-a legítima ou ilegítima, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo Estado1. A família tradicionalmente considerada pelo 

Direito brasileiro sempre foi a constituída por pais e filhos unidos a partir de uma relação de 

casamento.  



Com a mudança no paradigma da família, o Direito também precisou se 

redimensionar de forma a atender às questões da sociedade de forma plural, de modo a 

abranger, juridicamente, as novas formações familiares, considerando que no ordenamento 

jurídico atual, pouco ou quase nada existe no sentido do amparo aos homossexuais, às pessoas 

do mesmo sexo que decidem por uma vida em comum, baseada em uma relação de afeto, 

assistência moral e material recíprocas, levando os operadores do Direito em meio à árdua 

tarefa de julgar as questões oriundas dessas relações, a recorrerem à analogia com a sociedade 

de fato, quando na realidade, estão analisando sociedades de afeto que devem ser amparadas 

pelo Direito de Família e não propriamente pelo Direito das Obrigações.  

Diante disso, este estudo tem como objetivos evidenciar algumas das principais 

questões que envolvem as relações homoafetivas no que concernem à partilha e à adoção, a 

partir de uma abordagem conceitual, onde se buscou enfocar as mudanças no quadro da 

família e o surgimento das novas formações dessa instituição, a mudança no quadro 

conceitual do Direito no sentido de abarcar as novas e reais necessidades sociais, a 

problemática que envolve as relações entre pessoas do mesmo sexo, sobretudo no que tange à 

partilha de bens em caso de separação ou falecimento de um dos parceiros e a adoção por 

casais homossexuais. 

Têm se mostrado cada vez mais comum as discussões que envolvem as relações 

homoafetivas e, diante desse fato, os magistrados se vêem diante de situações que dificultam 

as decisões que envolvem: o reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo, a 

adoção e partilha, em virtude de não serem naturalmente aceitos pela maioria da sociedade. 

Daí a necessidade de acompanhar os cotejos sociais positivando ou regulamentando as 

fricções existentes, tendo como base princípios centrais como: o caráter laico do Estado, a 

dignidade da pessoa humana, a defesa intransigente da igualdade e universalidade de direitos. 

                                                                                                                                                   
1 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família. Uma abordagem psicanalítica. Belo Horizonte: Del Rey, 
1999, p. 30. 



A abrangência dessa universalidade deve primar pelo direito de todos, sem qualquer 

tipo de discriminação. É possível identificar, a partir da vivência concreta de situações que 

envolvem tais questionamentos, a necessidade que se coloca ao Direito – enquanto 

instrumento a quem cabe a tarefa de mediar as lides relacionadas à essas ocorrências – de uma 

reflexão mais aprofundada acerca da especificidade que envolve a tutela dos direitos dos 

sujeitos das relações homoafetivas, considerando que nem sempre as decisões correspondem 

às expectativas das pessoas envolvidas. 

A discussão polêmica que se refere a relacionamentos homoafetivos diz respeito aos 

amplos processos de mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, sobretudo no âmbito da 

família brasileira. Cabe ao Direito, nesse processo, analisar os variados aspectos bem como os 

intervenientes morais e sociais que dizem respeito às lides que envolvem tais relações de 

forma a fazer prevalecer os interesses reais dos sujeitos do direito. 

Conforme observado anteriormente, por tradição, no que se referem às questões 

relacionadas ao Direito de Família, as normas jurídicas encontram-se ancoradas em um 

modelo específico de família, composta de pai, mãe e filhos. Entretanto, com a mudança no 

seu paradigma, esses conceitos precisaram ser redefinidos a fim de, juridicamente, abranger as 

novas formações familiares. 

O conceito de família encontra-se atualmente ampliado e diversificado, dando ensejo 

a novas configurações familiares de diferentes matizes, reencontrando-se no fundamento da 

afetividade, na comunhão de afeto, independente do modelo que adote2, a partir do qual 

devem-se buscar resguardar os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana para 

a concretização dos seus direitos fundamentais. 

 

                                                
2 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. In: Anais do II Congresso Brasileiro de 
Direito de Família: A Família na travessia do milênio. IBDFAM, Belo Horizonte, 2000, p. 249. 



A definição do vínculo de afeto pelo Direito de Família coloca à jurisprudência a 

necessidade de reconhecimento das relações homoafetivas como uma dimensão do 

relacionamento interpessoal, reclamando seu arbitramento. As legislações do mundo inteiro 

vêm regulamentando as relações de pessoas do mesmo sexo e a própria jurisprudência 

brasileira já reconhece  sua existência, ora às definindo como sociedade de fato, ora como 

união estável3. 

A sociedade contemporânea apresenta variadas mudanças que incidem nas relações 

jurídicas, exigindo redefinições e novos conceitos que possam favorecer um maior 

embasamento às decisões judiciais. No tocante à união homoafetiva, esta situação não é 

diferente, dando ensejo à necessidade de melhor compreender as especificidades das questões 

relacionadas a esse tipo de união a partir do estudo detido de seus variados aspectos.  

Como reflexo dessas mudanças, podemos citar a polêmica que vem se criando em 

torno do assunto em função da sua atualidade, como um importante aspecto ao qual se deve 

lançar um olhar mais atento por todos os setores sociais, sobretudo os pertencentes ao âmbito 

do Direito, aos quais cabe assegurar a sua plena efetivação de forma imparcial e equânime.  

A efetivação do Direito em seu caráter plural, nestas situações, requer a superação dos 

próprios conceitos e preconceitos, com o fim precípuo de assegurar a imparcialidade no 

julgamento das questões bem como o atendimento das necessidades reais dos envolvidos. O 

que se percebe, entretanto, é que esta imparcialidade encontra obstáculo nas decisões de 

alguns juízes que, por sua postura conservadora, mantém-se arraigados à idéia de que o 

melhor para a sociedade é o não reconhecimento deste tipo de relação, sem levar em conta a 

situação concreta vivenciada pelos sujeitos envolvidos.  

 

                                                
3  DIAS, Maria Berenice. Uniões homoafetivas: Uma omissão injustificável. In: Âmbito Jurídico, nov/01 
[Internet] http://www.ambito-juridico.com.br/aj/dcivil0038.htm, acesso em 31.07.2005. 



É propósito deste estudo abordar questões referentes às relações homoafetivas, 

especificamente no que concernem à partilha de bens e à adoção, com base em um estudo 

teórico referenciado em literatura específica, bem como a abordagem das decisões de algumas 

lides, visando verificar a questão na concretude da prática cotidiana, buscando definir, ainda, 

em que medida as mudanças no arcabouço jurídico estão acompanhando as mudanças sociais 

e atendendo de forma satisfatória às demandas que se apresentam.  

As recentes mudanças no quadro da família com profundos reflexos na redefinição 

conceitual do Direito de Família acabam por justificar o interesse da sociedade quanto ao 

problema da partilha de bens e quanto ao fato de se abrir uma possibilidade de adoção por 

pessoas que vivem relações homoafetivas. 

Devemos levar em conta que, no Brasil, diferentemente do que vem acontecendo em 

outros países, ainda são pouco significativas as discussões que enfocam o tema abordado, 

considerando que ainda estamos longe da possibilidade de um amparo legislativo aos 

relacionamentos homoafetivos e, conseqüentemente, do reconhecimento ao direito à partilha e 

à adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, fazendo com que as partes envolvidas fiquem 

entregues apenas ao entendimento judicial. 

A análise conceitual foi realizada através de pesquisa bibliográfica em literatura 

específica, artigos científicos, revistas especializadas. O estudo aborda, ainda, como se 

encontra a regulamentação relacionada à partilha de bens e adoção nas relações homoafetivas 

no Brasil e em alguns países onde já existe legislação sobre o tema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 – A MUDANÇA NO PARADIGMA DA FAMÍLIA E A REDEFINIÇÃO DE 

CONCEITOS NO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

A família é o lugar onde as pessoas desenvolvem seus valores, e, ainda que possa ter 

diversas modalidades de organização, ela tem como uma de suas finalidades a educação e a 

promoção daqueles que a pertencem. A consangüinidade e a afetividade são razões que 

justificam sua constituição, entretanto o perfil consensual e a afeição espontânea cada vez 

mais exercem o papel denominador do núcleo familiar4.  

No momento em que se identificou um elo de afeto na família, os vínculos do 

parentesco vêm sendo definidos pela identidade sócio-afetiva e não somente pela 

consangüinidade. A verdade biológica perdeu significado, exigindo-se novos referenciais para 

o estabelecimento dos laços da parentalidade. 

Essa mutação social permite que as prestações vitais de afetividade e realização 

individual percam importância, parecendo interessar atualmente mais a formação natural e 

espontânea da família5. 

Esses e outros fatores como concepções religiosas, políticas, morais e sociais 

acarretaram uma mudança no paradigma da família, donde se justifica uma redefinição dos 

conceitos até então existentes. 

O ser humano nasce, vive e morre numa família, sendo ela um grupo social 

elementar, primário, que antecede ao próprio Estado6. 

                                                
4 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução do Direito Constitucional. Trad. Maria Cristina de 
Cicco 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 243/244. 
5 PICAZO. Luis Díez. Familia y Derecho. Madri: Civitas, 1984, p. 82. 
6 FERNANDES, Taísa Ribeiro. Uniões homossexuais efeitos jurídicos. São Paulo: Método, 2004, p. 41. 



1.1 Família: Definições e Origem 

 

Não é possível definir o momento exato em que tiveram origem os primeiros atos 

que configuraram o início desse grupo social, denominado família. Existem diversas teorias 

que têm por objetivo definir quando apareceram os primeiros sinais de formação da entidade 

familiar. Só que tais teorias demonstram-se imprecisas, pois não vislumbram o ponto de 

partida para a caracterização desse grupo social. 

Acerca das teorias sobre a configuração da entidade familiar na época primitiva, 

duas delas são predominantes: a teoria matriarcal e a teoria patriarcal 7 . A primeira, a 

matriarcal, assevera que a família é originária de um estágio inicial de promiscuidade sexual, 

em que todas as mulheres e homens pertenciam uns aos outros; a segunda, a teoria patriarcal, 

nega essa promiscuidade sexual, aduzindo que o pai sempre foi o centro organizacional da 

família. Deve-se, entretanto, salientar que, na fase matriarcal, a mulher era o centro da 

sociedade tribal, até porque, muitas vezes a paternidade era desconhecida em razão da 

promiscuidade sexual. 

A figura materna não sabia ou não tinha certeza, em muitos casos, quem da tribo era 

o pai de sua prole, ficando, desse modo sob sua responsabilidade a criação e a educação dos 

filhos. Nessa fase primitiva o homem, aqui compreendido como pai ou marido, era 

subordinado à matriarca e, em muitos casos, era desconhecida a situação paternal do mesmo 

com relação aos seus descendentes.  

Avançando na história, chega-se à fase patriarcal, onde é possível perceber uma 

clara divisão de trabalho entre os sexos, ficando a cargo do homem a incumbência de trazer 

alimentos para o lar, tornando-o dono dos instrumentos utilizados para a obtenção dessa 

alimentação. Dessa forma, com o aumento de bens, começa o homem a tomar o espaço, 

                                                
7  WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e sócio-afetiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 33. 



anteriormente regido pela matriarca e a filiação, que antes era feminina, passa a ser masculina, 

assim como o direito hereditário. 

Há que se observar que a teoria patriarcal diz respeito à fase rural, onde a poligamia 

imperava. Era comum o patriarca possuir mais de uma mulher, já que a procriação era 

favorável ao grupo social. Com o crescimento da prole aumentava o número de trabalhadores, 

gerando maior produção de produtos estritamente rurais, satisfazendo, dessa forma, as 

necessidades de subsistência do grupo. No decorrer do período evolutivo da família, depara-se 

com a fase monogâmica, na qual o homem e a mulher constituíam um único vínculo 

matrimonial, tornando-se cônjuges8. 

A monogamia é apenas uma evolução da fase patriarcal, pois o homem continua 

sendo o chefe da família, só que, ao invés de um grupo social poligâmico, passa a ser de um 

grupo restrito e de caráter monogâmico que, na acepção da palavra, traduz o matrimônio com 

apenas um parceiro, ou seja, o casamento apenas entre um homem e uma mulher. Para melhor 

elucidar a fase monogâmica da família, faz-se mister uma breve análise da civilização 

romana, que no mundo ocidental foi de grande importância para a criação de diversos 

institutos ainda hoje vigentes.  

Na família romana o pai detinha a autoridade máxima, sendo ao mesmo tempo chefe 

político, sacerdote e juiz. O paterfamilias era quem tinha o poder de direção sobre a família, 

bem como, a pessoa que fazia os cultos ou os comandava e possuía a incumbência de 

proceder à distribuição da justiça dentro da sociedade familiar. O pater exercia sobre os filhos 

direito de vida e de morte, podia impor-lhes pena corporal, vendê-los, tirar-lhes a vida. A 

mulher vivia in loco filiae, totalmente subordinada à autoridade marital, nunca adquirindo 
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autonomia, pois que passava da condição de filha à de esposa, sem alteração na sua 

capacidade; não tinha direitos próprios. Podia ser repudiada por ato do marido9. 

Depreende-se do exposto, que a família só começou a ser percebida como uma 

estrutura social a partir do direito romano, que transformou a mesma em uma unidade 

jurídica, econômica e religiosa, devidamente configurada pelo poder soberano que o patriarca 

detinha sobre a mesma. O patriarca (patriarcha), no direito romano, era singular e de poder 

supremo sobre os demais membros, sendo a esposa e os filhos considerados incapazes e 

tratados como os escravos de sua propriedade. Portanto, a família romana era inegavelmente 

patriarcal. É de suma importância salientar que o direito canônico na organização jurídica da 

família romana foi de decisiva influência. 

Com o advento do cristianismo, tem início a tendência do matrimônio como fato 

gerador da família, devendo ser sacramentado pelo seu fundador. Dessa feita, a Igreja começa 

a ter uma preocupação com a entidade familiar, e desde a sua fundação, vem disciplinando as 

condições para o casamento, assim como os seus efeitos jurídicos e as conseqüências 

decorrentes da sua dissolução. O Cristianismo, com sua doutrina que prega a igualdade entre 

os homens, deu início a uma eqüidade entre os poderes do homem e da mulher no núcleo 

familiar patriarcal, abalando-o e, conseqüentemente, atribuindo uma doutrina de igualdade de 

direitos e de deveres entre a mulher e o homem no casamento. 

A idéia e posterior instituição da forma solene para a celebração do casamento se 

deve à Igreja, que ainda, entre várias contribuições, assegurou aos cônjuges direitos de ordem 

patrimonial principalmente com relação ao homem que, há pouco tempo, era possuidor de 

todos os bens e senhor absoluto no casamento. Com relação aos efeitos patrimoniais 

decorrentes do casamento, o direito canônico instituiu a comunhão de bens, dando à esposa 

direitos sobre parte do patrimônio do marido. 
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O direito canônico contribuiu relevantemente para o direito de família, na medida 

em que o cristianismo criou regras extremamente indispensáveis à área jurídica de que trata 

da família.  

No que se refere às normas jurídicas do direito canônico, ressalta-se a importância 

de sua regulamentação para a celebração do casamento, ainda seguida no direito 

contemporâneo. Senão vejamos alguns exemplos que provêm do direito canônico e até hoje 

são utilizadas no direito civil: a livre manifestação de vontade por parte dos contraentes; a 

necessidade de testemunhas que acompanhem a celebração e dêem como verdadeiro o 

ocorrido, entre outras. 

Com referência ao casamento, pode-se dizer que foi um grande passo para a 

verdadeira configuração da entidade familiar, pois criou obrigações e deveres para os 

cônjuges e tornou mais evidente a constituição do grupo familiar. O Estado, no decorrer da 

evolução social, em relação à família, vem criando mecanismos que se ajustam às diversas 

variações sofridas pela entidade familiar, com o intuito de protegê-la e atribuir-lhe 

legitimidade. 

 

1.2 As várias formas de constituição da Família 

 

O Código Civil vigente não define o que seja família, mas, de um modo geral, o 

Direito Civil considera que a família se forma por pessoas unidas por uma relação conjugal ou 

de parentesco. 

Arnold Wald10 afirma que a família brasileira sofreu grande influência da família 

romana, que era proveniente da consangüinidade e era definida como o conjunto de pessoas 

que estavam sob a patria potestas do ascendente comum vivo mais velho. 
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Havia um patrimônio único pertencente à família, que era administrado pelo pater. 

Com a evolução surgiram patrimônios individuais, mas que eram geridos por pessoas que 

estavam sob a autoridade do pater. 

O citado autor sustenta ainda que a família era simultaneamente uma unidade 

econômica, religiosa, política e jurisdicional. Tinha uma religião própria, normalmente a 

religião dos antepassados falecidos e era o paterfamilias que administrava a justiça interna. A 

família era ainda considerada uma unidade política porque o Senado era constituído pela 

reunião dos chefes das famílias romanas. 

A base da família não foi muito alterada com a evolução dos tempos, pois continua 

ainda sendo aquela formada por pais e filhos. Entretanto, a família atual difere daquelas 

antigas por ter alcançado mudanças na composição e papel desempenhados por pais e mães. 

Não se pode duvidar quando se diz que a família é a célula base de toda e qualquer 

sociedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. XVI, 3, estabelece: “A 

família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado”. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em 1969 na Costa Rica, 

dispõe em seu art. 17: “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser 

protegida pela sociedade e pelo Estado”. 

Em qualquer legislação nota-se a preocupação com a proteção à família e que esta 

deve, necessariamente, advir do Estado. 

O matrimônio, que era fator fundamental para a formação familiar, passou a 

concorrer com a união estável, e essas uniões sem casamento passaram a ser aceitas pela 

sociedade. Segundo Sílvio de Salvo Venosa, a nova família estrutura-se independentemente 

das núpcias11. 

                                                
11 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol. VI, 3ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 20. 



A legislação brasileira reconhece atualmente a existência de três espécies de grupos 

familiares12: 

a) Entidade familiar criada pelo casamento, existente entre o homem e a mulher 

civilmente casados e seus descendentes (art. 1.565 do CC); 

b) Entidade familiar decorrente da união estável, também chamada de família 

natural, existente entre o homem e a mulher que não são civilmente casados e seus 

descendentes (art. 226, § 3º da CF); 

c) Família monoparental, que é aquela formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes (art. 226, § 4º da CF); 

O autor Sérgio Resende de Barros13 trouxe no IV Congresso Brasileiro de Direito de 

Família uma nova espécie de comunidade familiar chamada família anaparental ou 

amparental, formada pelos irmãos quando falecem seus genitores. Segundo ele, essa família 

se lastreia no afeto familiar, mesmo sem conjugar um homem com uma mulher, pois o fato 

dos pais falecerem não quer dizer que a família não exista mais. 

A família brasileira evoluiu também com o passar dos anos com relação ao 

reconhecimento da união estável, atribuindo-lhe o mesmo status do casamento, com os 

mesmos direitos das pessoas casadas e com a proteção do Estado (art. 226, § 3º, da CF). 

Além dessas mudanças, a Constituição Federal de 1988 trouxe novas regras ao 

determinar que os direitos e deveres da sociedade conjugal serão exercidos em igualdade de 

condições pelo homem e pela mulher nas relações conjugais (art. 226, § 5º, da CF), 

suprimindo totalmente a posição de superioridade que o homem desfrutava, acabando de vez 

com a figura do chefe de família, presente no Código Civil de 1916. 
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É claro que essa igualdade trouxe uma conseqüência para as mulheres que passaram 

a ter deveres na relação, tendo as mesmas que contribuir em igualdade de condições na 

obrigação de sustento dos filhos e ao marido, caso esse venha a necessitar. 

As profundas transformações ocorridas na família foram ocasionadas principalmente 

com a constitucionalização do Direito de Família, resultante da substituição no Código Civil 

de 1916 pelas novas regras trazidas pela Carta Magna de 1988, confirmadas posteriormente 

pelo Código Civil de 2002. 

A Lex Legum é a lei maior de um ordenamento jurídico, e essa gerência deve existir 

nas relações privadas. O problema é que a antiga lei civil não estava adaptada à Constituição 

Federal, o que acarretava uma grave crise no sistema. Essa insegurança jurídica antes 

existente, foi solucionada com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, regulamentando o 

Direito de Família. 

A família se apresenta como um grupo “natural” de indivíduos unidos por meio de 

uma relação biológica. Mas será que o elo biológico é o principal da formação da família? 

Será que o afeto não é suficiente para gerar uma família?  O que, na realidade, assegura sua 

existência? 

Com a mudança na estrutura da família, surgem novas formações familiares 

fundamentadas no afeto, sedimentando-se na sociedade conjuntamente com o vínculo baseado 

na consangüinidade, encontrando dificuldades para seu reconhecimento e aceitação, tendo em 

vista que, tradicionalmente, somos educados para reconhecer apenas as famílias oriundas da 

consangüinidade. 

 

 

 

 



1.3 Mudanças nos fundamentos da Família 

 

Cada geração, em seu processo histórico, constrói sua ética e sua representação do 

mundo em um processo inter-relacionado com as outras. As gerações estão construídas umas 

em relação às outras.  

Muitas mudanças têm ocorrido com bastante intensidade desde os anos 60. São 

mudanças que afetam profundamente a vida doméstica, na medida em que incidem sobre as 

relações estruturais e suscitam redefinições no modelo de família nuclear14. 

Com todo esse processo de mudança, entretanto, “ainda não se produziu um modelo 

suficientemente claro e definido capaz de ordenar a conduta de sujeitos face às novas 

situações geradas pelo processo de reordenação familiar15”.  

Com as mudanças, a família e o casamento são transformados a partir de seus 

fundamentos. A divisão sexual do trabalho e a dicotomia entre o público e o privado 

constituem-se áreas de conflito na busca da igualdade de direitos. Os papéis tradicionalmente 

estabelecidos passam a ser objeto de consenso ou de disputa, onde se busca definir que papel 

cabe a quem na estrutura familiar, quais as tarefas, quem, quando e como devem ser 

desempenhadas16. 

Com a quebra da ideologia patriarcal e a constituição da identidade feminina 

autônoma e independente do paradigma milenar masculino, torna-se necessária a redefinição 

dos papéis e a incorporação do novo papel do pai, bem como dos outros sujeitos nas relações 

familiares. A família tradicional dá espaço, atualmente, a novos agregados, onde as mesmas 

                                                
14 VITALE, Maria Amália Faler. Socialização e família: uma análise intergeracional. In CARVALHO, Maria do 
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15 ROMANELLI, Geraldo. Autoridade e poder na família. In CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. (org.) A 
família contemporânea em debate. São Paulo: EDUC/Cortez, 1995, p. 76. 
16 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. 2ª ed., rev. e atual. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1999, p. 74. 



são chefiadas por mulheres, grande número de pais criam sozinhos seus filhos, avôs e avós 

assumem o cuidado com os netos. 

Vive-se uma nova configuração familiar de diferentes matizes, todos sob o manto 

protetor da atual Constituição da República, que lhe atesta a maioridade civil, cedendo 

créditos a que estes novos agregados familiares possam empreender sua jornada para o seu 

livre desenvolvimento moral, social e jurídico17. 

A partir da inserção das mudanças, não resta dúvida que o ponto de partida das 

novas formações familiares são as relações de afeição, solidariedade e mútua cooperação. São 

mudanças visíveis e significativas que retiram o caráter sagrado da família do passado, mas 

não levou ao declínio social e à degradação a instituição casamento que expressa a união 

afetiva, formal e informal de um casal. No entender de Rodrigo da Cunha Pereira18, ao 

contrário, a família constitucionalizada permanece sendo o principal centro de felicidade 

individual e coletiva e da dignificação pessoal, onde a célula familiar é colocada a serviço da 

realização pessoal de cada componente do reduzido núcleo familiar. 

Nesse aspecto, o pluralismo da família brasileira abrangeu novas formações bem 

como novos conceitos familiares, substituindo a sociedade conjugal patriarcal pela igualitária, 

superando a exclusão e o formalismo nas uniões entre casais e eliminando as discriminações 

aos filhos de outras uniões que não sejam do casal unido pelo casamento.  
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1.4 Os Novos rumos da Família Contemporânea 

 

A família contemporânea passa por profundas transformações oriundas, sobretudo, 

de fatores econômicos e sociais. O modelo tradicional de família nuclear, composto de pai, 

mãe e filhos vem se modificando, sendo redefinidos também, os papéis no interior da mesma. 

A despeito das mudanças, contemporaneamente, a família ainda é considerada a 

célula mater da sociedade, ancorada em padrões estabelecidos histórica e socialmente. 

Os tipos de família variam muito - embora a forma mais conhecida e valorizada em 

nossos dias seja ainda a chamada “família nuclear”; modelo considerado “normal”, 

socialmente aceito - e encontram-se ancorados nessa variação as estruturas tradicionais que 

regulamentam os litígios relacionados à família em nossa sociedade. A natureza das relações 

dentro da família vem se modificando ao longo do tempo.  

Não é possível mudar a instituição familiar sem que toda a sociedade mude também. 

Dessa forma, qualquer mudança na estrutura familiar acarreta também mudanças nos quadros 

rígidos de papéis tradicionalmente estabelecidos, exigindo também reestruturação na 

legislação de forma a agregar os interesses da sociedade de forma abrangente e plural19. A 

variabilidade no âmbito da família derivada das novas relações familiares não acontece sem 

que acarrete conseqüências, sendo perceptíveis seus reflexos. Esse processo ocorre associado 

à perda do sentido da tradição, tendo em vista que valores como o amor, o casamento, a 

sexualidade e o trabalho, antes vividos a partir de papéis preestabelecidos, passam a ser 

concebidos cada vez mais como projetos individuais20.  

Os laços entre os membros da família nuclear se enfraquecem à medida que diminui 

a responsabilidade coletiva da família enquanto núcleo através do qual se realizam projetos 
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em comum21. A família contemporânea tem mostrado diversidade na sua organização, tanto 

no que se refere à composição quanto no que diz respeito às formas de sociabilidade que 

vigoram em seu interior. O surgimento de diversas formas de composição familiar não 

eliminou, entretanto, o predomínio da família nuclear. Ao lado desse modo de organização 

surgem os outros arranjos familiares22. 

O fenômeno familiar não é uma totalidade homogênea, mas um universo de relações 

diferenciadas que atingirão cada uma das partes nela inseridas de modo diferenciado, 

necessitando, via de conseqüência, de um enfoque multidisciplinar para a sua compreensão 

global. Do contrário, é possível que se enxergue menos do que a ponta do iceberg. Sobreleva, 

assim, perceber que as estruturas familiares são guiadas por diferentes modelos, variantes nas 

perspectivas espaço-temporal, pretendendo atender às expectativas da sociedade e às 

necessidades do próprio homem23. 

A família nuclear não perdeu a importância, e isso não apenas por ser o arranjo 

familiar preponderante, mas pelo seu significado simbólico, que o define como modelo 

hegemônico. Convive ao lado de outras formações familiares que buscam galgar seu espaço 

de reconhecimento e vivência de direitos. Atualmente, não cabe falar em “instituição 

familiar” mas em “instituições familiares” onde têm espaço os diferentes grupos familiares 

que compõem a sociedade na contemporaneidade24. 
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1.5 A participação da Família na constituição da vida social 

 

A família não é um simples fenômeno natural, ela é a instituição social por 

excelência, que varia ao longo da história, assumindo diferentes formas e finalidades em uma 

mesma época e lugar, de acordo com o grupo social que se apresenta. E, como toda 

instituição, apresenta aspectos positivos, enquanto núcleo afetivo, de apoio e solidariedade. 

Apresenta também aspectos negativos, como a imposição normativa através de leis, usos e 

costumes que implicam formas e finalidades rígidas, tornando-se, muitas vezes, elemento de 

coação social, geradora de conflitos e ambigüidades25. 

O papel do Estado, ontem, como hoje, é o de mediar esses conflitos, assumindo a 

função de árbitro nas dissensões, visando alcançar o status quo mais adequado às 

necessidades da sociedade. Ontem, como hoje, a família não pode deixar de ser a estrutura 

fundamental, uma vez que é, por excelência, o local de troca emocional que reflete no 

desenvolvimento histórico das sociedades e nos fatores organizativos do desenvolvimento 

psicossocial. 

Esses fatores definem a fundamentalidade do estudo das mudanças da família no 

decorrer do tempo e das modificações ocorrentes no agregado familiar, a fim de verificar 

como a ordenação legal vem se adequando aos novos conceitos e às novas estruturas que se 

fazem legítimas na sociedade, sem, contudo, desprezar o enquadramento espacial das mesmas 

quanto ao meio físico, cultural e social. 

Esta adequação evidencia-se como fundamental na medida em que as estruturas 

legais não podem ser consolidadas sem considerar os interesses legítimos da sociedade, 

agregando em sua efetivação o dever moral e social de garantir o bem estar da coletividade.  
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Os modelos sócio-culturais interferem não só na estruturação da sua personalidade e 

adoção dos papéis sexuais, como também na valorização dos mecanismos de identificação 

subjacentes ao desenvolvimento da criança no seu meio cultural. As profundas 

transformações na família, sobretudo, em nível da distribuição dos papéis parentais, fizeram-

se sentir especialmente nos meios urbanos dos países industrializados26. 

A família teve necessidade de se reequacionar face à questões como a necessidade 

de mobilidade geográfica do meio rural para o urbano; a emigração; o acesso da mulher ao 

mercado de trabalho; a maior liberdade sexual e a formação de novos tipos de família. O 

rompimento com a rigidez dos costumes, apesar de poder estar imbuída de aspectos negativos, 

teve a capacidade de trazer para o núcleo familiar uma nova ordem visível em termos sociais, 

como por exemplo, na definição de novos papéis colocados ao homem e à mulher, que se 

encontram no mesmo nível de competência enquanto agentes capazes de transmitir seus 

valores sociais e culturais essenciais à entidade familiar27, cabendo ao Estado o dever de 

garantir que as condições ao bom desenvolvimento e crescimento do indivíduo sejam 

asseguradas. 

De fato, nos finais do século XX, as funções materna e paterna, independentemente 

de estarem ou não estritamente ligadas pelo elo biológico, continuaram indissociavelmente 

ligadas ao desenvolvimento do ser humano, abrangendo este o funcionamento do aparelho 

psíquico, a vida relacional, a sociabilidade e a cultura. 

Por tudo isto, se justifica o interesse que, atualmente, continuam a ter os estudos nas 

diversas áreas da ciência, sobre as funções dos progenitores no desenvolvimento da criança e 

do adolescente e a necessidade de reavaliar o papel daqueles que, em nível familiar e social, 

têm um peso na construção equilibrada do futuro adulto. Daí também a necessidade de que os 

estudos jurídicos acompanhem esta tendência, haja vista que é sobre ela (a família) que o 
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Direito vem, através dos tempos, regulando e legislando, sempre com o intuito de preservá-la 

como o espaço por excelência onde o indivíduo constrói as bases para sua existência como 

cidadão28. 

É nesta estruturação familiar que se definem os papéis de cada membro, criando as 

condições a que estes possam trabalhar na construção de si mesmos (estruturação do sujeito) e 

das relações interpessoais e sociais que remetem a um ordenamento jurídico. 

A forma de organização familiar é um elemento relevante na forma como ela conduz 

o processo de socialização dos indivíduos, transmitindo-lhes valores, normas, modelos de 

conduta o orientando-os no sentido de se tornarem sujeitos de deveres no âmbito da 

convivência social, tanto no universo doméstico como no domínio público29. 

A família é considerada o principal canal de socialização dos indivíduos, sendo esta 

realizada, simultaneamente, pela escola, igreja, mídia etc30. 

A família constitui uma das formas de mediação entre o homem e a sociedade. 

Nesse sentido, não apenas interioriza aspectos ideológicos dominantes na sociedade, como 

também projeta em outros grupos os modelos de relação criados e recriados no interior do 

próprio grupo. Se a família é vista como unidade básica do processo de socialização, as 

relações intergeracionais possibilitam a compreensão da sua dimensão temporal. 

O conjunto de papéis sociais que são apresentados aos indivíduos tem por base uma 

complexa trama de relacionamentos familiares e geracionais que também são sociais. As 

relações intergeracionais compõem o tecido de transmissão, reprodução e transformação do 

mundo social, sendo fundamentais para a formação dos indivíduos, a preservação de 

estruturas familiares seguras e capazes de consolidar os níveis de condições adequadas ao seu 
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bom desenvolvimento. Daí a importante definição dos direitos e deveres dos sujeitos nas 

novas tramas de relações familiares a que busca dar conta o Direito como mediador das 

questões do âmbito do Direito de Família31. 

 

1.6 Redefinição de conceitos e as mudanças no Direito de Família 

 

Existe uma extensa discussão sobre a definição de família enveredado pelos juristas, 

sendo interessante observar que, tradicionalmente, a idéia de família para o Direito sempre foi 

a de que ela é constituída de pais e filhos unidos a partir do casamento instituído pelo Estado. 

O estudo da família em Direito sempre esteve estritamente ligado ao casamento, que a tornava 

legítima ou ilegítima, segundo os vínculos de oficialidade estabelecidos pelo Estado, ou 

mesmo pela religião32. 

O conceito de família sempre foi definido em função do vínculo de consangüinidade 

ou a partir dos cônjuges e sua prole. Mas a família é alvo de constantes mudanças. A cada 

momento a sociedade muda, se renova, dando origem a novos entendimentos e novas formas 

de convivência, fazendo com que as pessoas busquem diversificadas maneiras de 

sobrevivência, o que torna o Direito uma ciência social que visa regulamentar a vida em 

sociedade da qual a família também faz parte, impondo ao Direito a prerrogativa de evoluir 

para acompanhar as transformações sociais33. 

A família nuclear, composta de pai, mãe e filhos, convive hoje com modelos 

alternativos de família. Atualmente, nos deparamos com agregados familiares bem 

diversificados: famílias chefiadas por mulheres, crianças criadas pelos avós, tios, tias, 
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parentes em geral, uniões homossexuais que lutam pelo direito à adoção. Diante dessas 

mudanças sociais, o Direito de Família precisou se reajustar de forma a atender às reais 

necessidades da sociedade. 

Tradicionalmente, as normas jurídicas do Direito de Família sempre levaram em 

conta, nas decisões judiciais que envolvem questões familiares, o modelo de família nuclear, 

baseado no modelo de autoridade patriarcal, onde o patria potestas era exclusivo do pai. 

Entretanto, com a mudança no quadro da família, esses conceitos precisaram ser redefinidos a 

fim de, juridicamente, abranger as novas formações familiares.  

A idéia de família para o Direito brasileiro foi sempre a de que ela é constituída de 

pais e filhos unidos a partir de um casamento regulado pelo Estado. A Constituição de 1988 

veio ampliar esse conceito, ampliando-o, uma vez que o Estado passou a reconhecer “como 

entidade familiar a comunidade formada por quaisquer dos pais e seus descendentes”, bem 

como a união estável entre homem e mulher (art. 226). Isto significa uma evolução no 

conceito de família, haja vista que até então só era reconhecida juridicamente a família havida 

do casamento. Com a mudança, o conceito de família se ampliou, passando a estar em 

consonância com a realidade, sendo impulsionado por ela34. 

As expressões família e entidade familiar não encontram definição tanto na 

Constituição Federal como na legislação infraconstitucional, cabendo à doutrina em abstrato e 

aos juízes e tribunais, diante de casos concretos, definirem a extensão de uma e outra 

expressão, a fim de verificar qual a proteção que o Estado pretende oferecer e a qual família. 

A compreensão da expressão entidade familiar remete ao sentido de núcleo familiar, o qual 

abrange os mais diversos arranjos familiares, ficando definida, assim, a família como 
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“unidade integrada pela possibilidade de manifestação de afeto, através da (con)vivência, 

publicidade e estabilidade35”.  

O termo “família” é usado em sentido amplo, incluindo os parentes unidos por laços 

consangüíneos, bem como as denominações “família natural” e “família substituta” adotadas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O texto constitucional consagrou, em matéria de direito de família, como princípios 

de acepção genérica a liberdade e a igualdade; e específicos, o pluralismo das entidades 

familiares e a afetividade; todos baseados na primazia do atendimento do princípio maior que 

é o respeito à dignidade da pessoa humana. 

O termo unidade, utilizado no sentido de núcleo, remete à compreensão da família 

decorrente tanto de sua forma mais tradicional e ocorrente com o casal civilmente casado, 

com ou sem filhos, quanto a resultante da união estável e da entidade monoparental ou 

unilinear, expressamente mencionadas pela Constituição Federal, perspectiva na qual 

encontram-se inclusos os arranjos familiares menos usuais, no entanto, cada vez mais comuns 

na sociedade, a exemplo das já citadas uniões afetivas entre pessoas do mesmo sexo e as 

relações concubinárias adulterinas desde que haja a possibilidade de manifestação do afeto a 

qual se dá por meio da convivência, que está no sentido de familiaridade, com ou sem 

coabitação, com ou sem relações íntimas, bastando a convivência36.  

A publicidade e a estabilidade completam os requisitos para a possibilidade de 

manifestação de afeto em uma entidade familiar, não implicando assim em sua notoriedade, 

mas no reconhecimento por pessoas mais íntimas, da existência da entidade familiar37. 
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A afetividade passa a ser vista como um princípio implícito do Direito de Família, 

aplicável às entidades familiares, portanto, com força obrigatória, no sentido de se tratar de 

norma jurídica, embora seja vista como uma possibilidade antevista pelo Estado nas relações 

das mais diversas entidades familiares. 

O princípio do pluralismo das entidades familiares, definido pelo reconhecimento 

por parte do Estado das várias possibilidades de formações familiares rompe com a orientação 

tradicional patriarcalista que influenciou as Constituições brasileiras desde o Império até a 

República - excetuando-se a atual Constituição Federal - as quais reconheciam como entidade 

familiar a união derivada exclusivamente do casamento e, portanto, a única apta a receber a 

proteção do Estado38. 

O reconhecimento da família sem casamento significa mais do que a quebra do 

formalismo; significa a sedimentação do novo discurso jurídico para uma releitura da 

instituição familiar, com especial destaque para a valorização dos laços afetivos, traduzidos 

em uma comunhão espiritual e de vida, em prol da dignidade e da solidariedade humanas. O 

reconhecimento da família enquanto núcleo unido pela afeição, objetivando a promoção da 

dignidade humana, justifica que o Direito positivo unifique sua proteção, abarcando ao lado 

da família matrimonializada, os demais tipos de formações familiares, fundamentando a 

igualdade como princípio básico universal 39. 

A questão da regulamentação ou não das uniões estáveis, concubinato ou união livre 

é paradoxal, haja vista que, de um lado implica na interferência excessiva do Estado em 

campo privado, ferindo as uniões naquilo que as caracteriza, que é o fato delas serem livres de 

regulamentação e controle oficiais; de outro lado, a inexistência de normas pode ensejar 
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injustiças, uma vez que a união entre duas pessoas (independente de serem ou não do mesmo 

sexo) gera efeitos e conseqüências que merecem o cuidado e a atenção por parte do Estado 40.  

A noção da igualdade interessa particularmente ao Direito, haja vista que a ela 

encontra-se associada à noção de justiça, sendo esta a regra maior de qualquer Sociedade 

Democrática de Direito. É a partir da justiça que se pode pensar a igualdade e é com base no 

princípio da igualdade, em todos os sentidos, sem discriminação de qualquer espécie, que os 

ordenamentos jurídicos atuais vêm legislando, buscando estabelecer as bases do Direito e 

tentando encontrar respostas para as novas formulações sociais que se apresentam41. 

Com o reconhecimento expresso da união estável e da família monoparenteral, a 

Constituição Federal de 1988 rompeu definitivamente com o conceito de família durante largo 

tempo aprisionado nos moldes tradicionais restritos ao casamento, definindo como legítimas 

outras formas de entidades familiares e incorporando o pluralismo como princípio. 

Alguns estudiosos do Direito, entretanto, ainda acreditam que o legislador pecou 

quando deixou de reconhecer expressamente outras formas de relações afetivas com caráter 

de estabilidade42, a exemplo do concubinato adulterino, uma vez que o dogma da monogamia 

ainda prevalece, bem como as uniões afetivas entre pessoas do mesmo sexo, onde, no 

entender de Albuquerque Filho, “imperam os preconceitos de uma falsa moral social e 

religiosa ditados não se sabe por quem. Reconhece-se, porém, que uma interpretação à vista 

dos valores e princípios constitucionais certamente superará os óbices de uma hermenêutica 

fechada e estéril43”. 
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O principal elo considerado pelo Direito atualmente é o da afetividade, a partir do 

qual se busca resguardar o princípio do melhor interesse do menor para a concretização dos 

seus direitos fundamentais e assegurar as condições para o seu pleno desenvolvimento em 

caso de separação dos pais. A partir dessa redefinição conceitual social e jurídica, o conceito 

de pai teve que ser ampliado e diversificado, onde o pai pode ser qualquer um que assuma 

integralmente o cuidado da criança, não necessariamente o pai biológico. 44 

De acordo com a concepção ancorada no Direito tradicional, família é um grupo 

social formado por ascendentes ou descendentes ligados pelos laços matrimonias, laços de 

filiação, de adoção ou afetivos. A família possui caráter direcional, isto é, todos os indivíduos 

pertencentes a esse grupo têm uma mesma direção e vivem sob a mesma economia. 

A família não é constituída somente por laços sangüíneos, pois com a evolução da 

sociedade, a mesma sofreu mudanças, fazendo com que prevaleça não apenas o núcleo 

“família”, mas também os seus componentes, retirando, desse modo, a atenção sobre o núcleo 

e transportando-a para os seus entes. 

A origem da família é tanto de afeto quanto de laços sangüíneos, já que a mesma 

sofreu mudanças impostas pelas necessidades da sociedade, pela época, pelos costumes e pelo 

próprio Direito. 

 

1.7 Reflexões jurídicas acerca das mudanças na Família 

 

O Direito, enquanto regulador da vida em sociedade, busca se dimensionar a partir 

das novas mudanças, incorporando a noção fundamental de que a família não é um grupo 

natural, mas cultural. 

                                                
44 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. 2ª ed., rev. e atual. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1999. p. 148. 



Em nível microscópico, é nítida a fragilização e distorção dos anéis familiares, uma 

vez que a dissociação em nível psicoafetivo é visivelmente marcante. Esta dissociação 

constata-se pelo elevado número de pais ausentes, sejam quais forem os fatores; quer pela 

separação, divórcio, morte, e, ainda que em número reduzido, pela emigração. 

Para além desses, devemos considerar, ainda, os pais, que estando legalmente 

casados, estão, no entanto, separados e/ou divorciados emocional e afetivamente. Entre estes, 

os conflitos são constantes, o que produz tanto ou mais conseqüências nefastas, que a 

separação concretizada. 

No entender de Rodrigo da Cunha Pereira45, é também possível que, quanto mais a 

distorção do anel familiar se inscrever no plano da realidade, isto é, quanto maior for a 

fragmentação das relações intra-familiares, quanto mais a ausência do pai e da mãe se 

inscrever num processo de realidade, mais freqüentes serão as situações em que os sujeitos 

apresentarão tendências marginalizantes e/ou anti-sociais. 

Daí a complexidade de aspectos com os quais se depara o Direito na definição de 

situações que envolvem direitos de outros, como na questão da guarda, por exemplo. São 

inúmeros os aspectos a serem considerados a partir do enfoque sociológico e que podem ser 

determinantes na definição de uma situação legal. 

Hoje, contrariando toda percepção clássica acerca dos papéis estabelecidos, torna-se 

cada vez mais comum o número de pais que reivindicam a guarda dos filhos, assim como 

também é cada vez maior o número de filhos que preferem ficar com os pais. Dentre os novos 

agregados familiares, é cada vez maior o número de crianças criadas pelos avós, que acabam 

assumindo tanto a responsabilidade de prover materialmente quanto à formação como um 

todo do indivíduo. 
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O Estado é a instância por excelência na legalização de interesses legítimos. Quando 

o Estado homologa ou decreta uma separação ou divórcio, ele está, com esse ato, 

determinando ou autorizando, como um grande pai. Além das causas e conseqüências de seus 

atos como a prescrição patrimonial, a regulamentação da guarda dos filhos, pensão, etc., ele 

atua como o intermediador na definição dos ajustes necessários à definição jurídica dos 

interesses envolvidos. 

O Direito hoje busca ampliar o conceito de paternidade para além dos laços 

biológicos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ter criado uma nova 

terminologia, como “família substituta”, implantou ainda a noção de “pais sociais” ao 

estabelecer as novas regras para adoção. As mudanças que ocorrem no campo do Direito de 

Família a partir das transformações no quadro familiar visam assegurar a efetivação dos 

direitos mediante a criação de mecanismos específicos e da redefinição dos conceitos e da 

resignificação jurídica46. 

A criação da família substituta e dos pais sociais buscam estar em conformidade e 

coerente com os novos conceitos familiares, partindo de uma visão diferenciada, não 

tradicional, de família e paternidade, que transcende os laços consangüíneos, desprendendo-se 

do conceito de paternidade biológica e entendendo a noção de pai como uma função, a partir 

do que, o pai pode ser uma gama ampla de pessoas que exerçam em circunstâncias 

determinadas, essa função. Pode ser: o genitor, o marido da mãe, o amante oficial, o 

companheiro da mãe, o protetor da mulher durante a gravidez, o tio, o avô, enfim, aquele que 

cria o menor, que lhe dá seu sobrenome, que reconhece a criança legal e ritualmente47. 

É ainda claramente visível o significativo crescimento de famílias chefiadas por 

mulheres, sendo elas próprias as tomadoras de todas as decisões concernentes ao grupo 
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familiar. Seja por opção, abandono ou fatores circunstanciais, o fato que é que esta nova 

realidade ensejou na Constituição Federal, em seu art. 226, § 4º, que cabe ao Estado dar 

proteção às famílias constituídas também pelos pais e seus descendentes. 

Vemos como o estabelecimento da paternidade é muito mais complexo que a simples 

ligação biológica. O Direito busca hoje transcender os aspectos da subjetividade e atender 

mais objetivamente aos interesses sociais. Em todo desenvolvimento da família, vemos o 

declínio do patriarcalismo, inserindo-se novas e profundas mudanças no sentido de, pouco a 

pouco, absorver os interesses legítimos em sua globalidade. 

O direito dos filhos à convivência familiar é tido como prioridade absoluta na 

Constituição Federal (art. 227), construído no dia-a-dia das relações afetivas e não pode ser 

prejudicado por motivos de ordem biológica48. 

O afeto não é fruto da biologia, assim como os laços de afeto e solidariedade derivam 

da convivência familiar e não do sangue. Nesse aspecto, o desafio que se coloca aos juristas, 

principalmente aos que lidam com o direito de família, é a capacidade de ver as pessoas em 

toda sua dimensão ontológica, subordinando a ela (família) as considerações de caráter 

biológico ou patrimonial49. 

A Constituição, ao trazer para si a função de regulamentar o Direito de Família 

centrado no Código Civil, chama a atenção para a necessidade permanente e crescente da 

manutenção do afeto como princípio primeiro e essencial para a constituição de uma relação 

despida de formalidade cultuadas pela tradição50. 

O Código Civil não fornece os elementos necessários à interpretação adequada da 

nova família, ou seja, suas normas devem ser interpretadas em conformidade com os 
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princípios e regras que a Constituição estabeleceu para ela no ordenamento jurídico nacional, 

abarcando conceitos e valores que buscam resguardar os aspectos centrais relativos à sua 

manutenção, esta entendida como grupo familiar, abrangidos os direitos amplamente 

legitimados na sociedade, sendo o seu poder integrado por titulares recíprocos de direitos51. 

A convivência dos pais não é requisito suficiente para a titularidade do poder 

familiar, que pode ser suspenso ou retirado apenas por decisão judicial, nos casos previstos 

em lei (CC, art. 1.638). Em caso de separação, o poder familiar permanece íntegro, à exceção 

do que se refere à companhia dos filhos (CC, art. 1.632). O direito de um não exclui o do 

outro e o filho pode contar com a companhia de ambos. O Código também não utiliza os 

termos “criança” e “adolescente” presentes na Constituição, mas “menor” entendido como 

criança ou adolescente, segundo a distinção que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz. 

Assim, se a mãe for desconhecida, o menor ficará sob a autoridade do tutor (CC, art. 1.633). 

Paralelamente a estas mudanças na estrutura da família, encontra lugar hoje na 

sociedade a discussão acerca da homossexualidade, os efeitos jurídicos oriundos dessas 

parcerias bem como os desdobramentos decorrentes. Vozes se levantam tanto no Direito 

quanto em outras áreas, visando romper as barreiras éticas-morais, religiosas e, sobretudo, 

jurídicas, no intuito de dar formato legal a situações que se encontram legitimamente 

colocadas na sociedade, como a vivência comum entre pessoas do mesmo sexo dando a 

conotação de um casamento, a partilha de bens em caso de separação e, principalmente, 

falecimento de um dos parceiros, a adoção de filhos por casais homossexuais, favorecendo 

uma efervescência social e jurídica que ainda demandará muita reflexão sobre o assunto. 
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Tanto em um como em outro meio (no âmbito da sociedade e no âmbito jurídico) há 

os que se posicionam a favor e os que se posicionam contra. Entre os que se posicionam a 

favor não existe consenso quanto às principais reivindicações dos homossexuais, como o 

reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, partilha de bens e a competência 

legal para adotar. 
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Capítulo 2 – UMA VISÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA 
 
 

A homossexualidade existe desde a mais remota Antigüidade52. Mesmo sendo tão 

antiga quanto a existência do homem, até os dias atuais não é bem aceita pela igreja e pela 

sociedade. 

As discussões acerca das uniões homoafetivas são ainda recentes em nosso Estado 

Democrático de Direito, e este sempre colocou uma espécie de selo de legitimidade ou 

ilegitimidade nas relações afetivas, ora autorizando, ora legitimando o sexo dentro do 

casamento. 

A evolução dos tempos fez com que os costumes sexuais fossem sofrendo uma 

espécie de alteração e surgiu uma nova compreensão acerca da sexualidade humana. Essa 

evolução fez com que os indivíduos se deparassem com liberdade de escolha para 

estabelecerem suas relações afetivas e sexuais. 

O assunto união homoafetiva ainda é envolto em tabus e preconceitos, porque a 

sexualidade exercida com liberdade ainda não é comum nas sociedades que se apresentam. 

Isso se dá porque as questões ligadas à sexualidade são da ordem do desejo, e este é 

inconsciente, revelando uma espécie de fantasia a ser exercida pelo homem. 
O Direito deve estar à margem dos conceitos estigmatizantes, haja vista que as 

relações de afeto, sejam hetero ou homossexuais, geram efeitos, com conseqüências 

patrimoniais para os parceiros envolvidos, e, se o Direito não concede a estes os frutos 

oriundos desses relacionamentos, está fugindo do ideal de justiça. 
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As uniões homoafetivas são uma realidade em qualquer sociedade mundial; umas 

aceitando, outras regulamentando e outras, ainda, condenando veementemente qualquer tipo 

de relacionamento que não seja aquele considerado como “normal” perante a sociedade, e 

trazer essa discussão para o mundo jurídico é pensar nas conseqüências jurídicas desses 

relacionamentos, que significa pensar no ideal de justiça, e não fazer apologia da homo ou 

heterossexualidade. 

 

2.1 Desenhando um novo conceito sobre o Homossexualismo 

 

Durante muitos anos o homossexualismo, atualmente designado de homossexualidade, 

foi considerado para uma parte da sociedade como sendo uma doença. Para uma outra parte 

chegou a ser considerado como uma perturbação ou até mesmo uma maldição. Os chamados 

desvios da sexualidade foram submetidos a diversos meios de tratamento por técnicas e 

métodos diferentes, sem, contudo, obter êxito que justificasse uma resposta concreta para o 

tema. 

A palavra homossexual foi utilizada pela primeira vez em 1869, pelo médico húngaro 

Karoly Benkert. O termo é formado pelo prefixo grego hómos, que significa “o mesmo”, 

“semelhante” e não da palavra latina homo que significa “homem”. Sexual vem do latim sexu 

que significa “relativo ou pertencente ao sexo”, donde se conclui “pertencente ao mesmo 

sexo53”. 

A homossexualidade e a heterossexualidade como preferências sexuais, não devem 

ser tratadas como questões de doença ou saúde, mas sim como manifestações do ser humano. 

A Organização Mundial de Saúde aboliu o diagnóstico de homossexualismo da 

Classificação Internacional das Doenças. O sufixo ismo, que designa doença, foi substituído 
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pelo sufixo dade, que significa “modo de ser”. Dessa forma, há quase 20 anos, a 

homossexualidade não é mais vista como doença, mas sim como uma maneira de ser diferente 

da maioria54. E, considerando que a Medicina nada tem a ver com a escolha pessoal de cada 

um, compete à sociedade modificar sua forma de encarar e tratar a questão da 

homossexualidade. 

Do ponto de vista moral, as uniões de natureza homossexual não têm relevância para 

o Direito, haja vista que este não regula sentimentos, dispõe, contudo, sobre os efeitos que 

determinada conduta de sentimento pode acarretar em termos de direitos e deveres, gerando 

relações jurídicas previstas nos vários ramos do ordenamento, sendo algumas pertencentes ao 

Direito de Família, outras contempladas no Direito das Obrigações, das Sucessões, e até pelo 

Direito Penal, nas ocasiões que o exigem.  

Alia-se a isso o fato de que o próprio texto constitucional brasileiro tem como 

princípios basilares a liberdade e a igualdade (art. 5º), sem distinção de qualquer espécie, bem 

como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, o que caracteriza o direito à opção 

sexual no âmbito do direito personalíssimo, como um atributo inerente e inegável a toda 

pessoa humana.  

O que tem relevância jurídica são os efeitos decorrentes dessas uniões, inclusive no 

que tange às relações patrimoniais. Para dirimir estas questões, tem-se feito valer da 

legislação já existente, atribuindo efeitos de sociedade de fato a essas uniões entre pessoas do 

mesmo sexo, haja vista que, com ou sem norma, as questões se fazem legítimas na sociedade. 

Não se pode definir ao certo o momento em que a homossexualidade começou a ter 

uma conotação pejorativa. Alguns autores remetem esse fator ao surgimento do Cristianismo, 

podendo ser identificada inclusive nas civilizações mais antigas como a grega, a romana, a 

egípcia, sendo a ela associados atributos como a intelectualidade, a estética corporal e a ética 
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comportamental, possuindo um status de nobreza, sendo mais valorizada que a relação 

heterossexual, considerada uma prática recomendável pela sua utilidade naquela época, como 

veremos mais adiante55.  

Essa conotação pejorativa foi um dos motivos que levaram o psicanalista Jurandir 

Freire Costa a introduzir um novo vocabulário com o intuito de quebrar o preconceito 

existente, passando a chamar referido termo de “homoerotismo”, que para ele significa a 

possibilidade da existência de atração entre pessoas do mesmo sexo, sem que isso signifique 

doença, anormalidade ou perversão56. 

Na opinião de Romualdo Flávio Dropa57, a Desembargadora Maria Berenice Dias foi 

muito feliz ao cunhar o termo homoafetividade para expressar uma melhor compreensão 

dessas uniões. O autor enfatiza tal termo que, segundo ele, é o que melhor atende aos 

preceitos dessas uniões que, antes de serem sociedades de fato, como defendem alguns, 

caracterizam-se como sociedades de afeto.  

O professor e pesquisador citado registra, ainda, sua indignação com o tratamento 

dado aos homossexuais, definindo que estes são cidadãos passíveis de direitos e deveres como 

quaisquer outros. Entretanto, ainda são tratados pelo Estado Democrático de Direito como 

cidadãos de segunda categoria, ao lado de outras minorias excluídas como: os negros, as 

mulheres, os índios, não possuindo pleno amparo legal para suas relações de afeto e as 

questões a elas inerentes. Algumas questões têm-se resolvido após longas e exaustivas 

batalhas judiciais, nem sempre condizentes com os reais interesses das pessoas envolvidas.   
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2.2 Evolução Histórica do Homossexualismo 

 

A sexualidade faz parte da condição humana. Não se concebe que uma pessoa possa 

se realizar como ser humano se não tiver assegurado o seu direito ao exercício da sexualidade, 

que tanto pode compreender a liberdade sexual como a liberdade da livre orientação sexual. 

Por esses e outros motivos é que não se pode negar que a homossexualidade sempre esteve 

presente na sociedade. A prova maior de sua existência foi entre os gregos, mas muito antes 

disso, já nos povos primitivos, selvagens e nas civilizações mais antigas podiam se encontrar 

aqueles que apresentavam tendências para as relações com parceiros do mesmo sexo58.  

Na Grécia antiga, a homossexualidade geralmente tomava a forma de pederastia59. 

Esse tipo de amor aos jovens se exaltava na literatura, apresentado como a relação mais 

sublime. As mulheres serviam apenas para reprodução. O prazer era exclusividade do homem, 

e a homossexualidade era perfeitamente normal e aceitável. O amor entre homens era 

idealizado na arte e na poesia grega. 

Na cidade de Esparta, o amor entre jovens e homens era um aspecto importante para 

o exército do país. Um guerreiro treinava um jovem na arte da guerra, a relação entre os dois 

era próxima e vital. Fazia parte das obrigações do aprendiz “servir de mulher” ao seu 

preceptor, pois existia uma crença de que o esperma transmitia heroísmo e nobreza. Outro 

fato para justificar a homossexualidade era que seria necessário treinar os homens para as 

guerras, e nos campos de batalha não existia a figura feminina, posto que era um privilégio 

das classes nobres60.  
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Outras manifestações homossexuais da antiga Grécia eram que os homens 

competiam nus nas olimpíadas gregas para exibirem suas belezas físicas, onde era vedada a 

presença feminina com a justificativa de que as mulheres não tinham capacidade para apreciar 

o belo. Da mesma forma, nas peças teatrais, os papéis destinados às fêmeas eram 

representados por homens vestidos de mulheres ou usando máscaras. 

O gosto pelo virtuosismo alcançou um tal nível que chegou ao ponto extremo com o 

fenômeno do “castrado”, indivíduo que, por meios cirúrgicos o tornavam um eunuco, 

conservando, mesmo depois de adulto, sua voz de criança, porém acrescido de cultura e arte 

de um adulto. Os castrati reinaram na Europa do século XVIII61. 

Formados em escolas especiais criadas para eles, adquiriam um virtuosismo 

inigualável que consistia na capacidade de sustentar a respiração, velocidade, domínio do 

timbre, extensão de três oitavas, expressividade, entre outros atributos. A ópera italiana era 

escrita especialmente para eles, e nela executavam tanto papéis masculinos quanto femininos. 

A questão da verossimilhança em nada incomodava a platéia da época. Os castrati de sucesso 

foram as vedetes da época barroca, ganhando fortunas que fariam nossos grandes astros do 

cinema parecerem amadores.  

Este fenômeno a um só tempo sociológico e artístico torna bem difícil, ou mesmo 

impossível, a execução de boa parte do repertório vocal do século XVIII. A instituição dos 

castrati estaria, de certo modo, ligada à proibição eclesiástica do canto das mulheres nas 

igrejas. Mas o fato de que os castrati tenham sido tão apreciados – no reino laico de Nápoles 

como nos Estados pontificais, na música profana como música sacra – sugere uma estética 

bem própria da época e ligada a uma concepção específica da sexualidade. O último castrati 

famoso, Moreschi, morto em 1922, gravou em 1902 alguns preciosos registros62. 
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Maria Berenice Dias leciona que “a homossexualidade é tão antiga quanto a 

heterossexualidade. Acompanha a história da humanidade e, se nunca foi aceita, sempre foi 

tolerada”63.  

As causas da homossexualidade têm sido explicadas por teorias de origem 

psicanalítica, social e biológica onde se mudou o conceito original de que a preferência por 

parceiro semelhante era uma patologia. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) possui uma publicação designada de CID – 

Código Internacional de Doenças. Antigamente esse Código identificava o homossexualismo 

como um diagnóstico psiquiátrico, inserido dentro do capítulo das doenças mentais e no 

subcapítulo dos desvios e transtornos sexuais. 

No Código Internacional de Doenças editado no ano de 1993 o homossexualismo 

deixou de ser classificado como doença mental, passando a figurar no capítulo dos sintomas 

decorrentes de circunstâncias psicossociais, isto é, um desajustamento social decorrente da 

discriminação religiosa ou sexual, deixando para trás seu relacionamento com os distúrbios 

mentais, onde figurava até então64. 

Na última revisão em 1995 o sufixo ismo que significa doença foi substituído pelo 

sufixo dade que designa um modo de ser. Assim, o termo homossexualismo passou a ser 

designado homossexualidade. Os cientistas chegaram a conclusão de que não se poderia mais 

entender a preferência sexual como um sintoma médico ou doença, uma vez que os 

transtornos tinham origem mais na discriminação e na repressão social, provenientes do 

preconceito e da rejeição oriunda da sua orientação sexual do que por qualquer outro 

motivo65. 
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Ainda fica evidente em nossa mente que, na realidade, a ciência tem muito pouco a 

explicar sobre a origem da homossexualidade, que esta não seria mais do que um enigma para 

seus estudiosos, e que apesar de todos os avanços alcançados, ainda não conseguem explicar 

de forma convincente se existe ou não uma razão científica para a origem da 

homossexualidade. 

 

2.3 O Papel da Religião e da Moral como empecilho na difícil tarefa de reconhecimento 

da existência das Uniões Homoafetivas 

 

A religião e a moral são os meios de maior difusão do preconceito contra os 

homossexuais. O cerne da questão é que cultura e religião censuram o que chamamos de 

pecados da carne. Com base no Gênesis e na história de Adão e Eva tem-se que a essência da 

vida é o homem e a mulher formando uma família. 

A Igreja Católica condena o sexo fora do casamento. Seu discurso se funda em uma 

moral que visa santificar a união entre o homem e a mulher, repudiar a promiscuidade sexual, 

construir e valorizar a família, considerando o ato como fornicação, definida como “a união 

carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à 

dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente desordenada para o bem dos 

esposos, bem como para a geração e educação dos filhos”66.  

O casamento é visto com o fim último de proporcionar o bem comum dos esposos e 

a transmissão da vida. “Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio: o bem 

dos cônjuges e a transmissão da vida” 67. Esses dois valores atribuídos ao casamento não 

podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e comprometer os bens 

                                                
66 Catecismo da Igreja Católica. CAT. nº  2353. São Paulo: Vozes, Paulinas, Loyola, Ave-Maria, 1993, p. 530. 
67 Catecismo da Igreja Católica. CAT. nº  2363. São Paulo: Vozes, Paulinas, Loyola, Ave-Maria, 1993. p. 533 



patrimoniais e o bem da família. Assim, o amor conjugal, no prisma da Igreja Católica, deve 

atender ao duplo fim da fidelidade e da fecundidade. 

A referência da Igreja Católica ao mesmo tempo em que enaltece o casamento como 

o meio pelo qual deve se dar a procriação, condena veementemente o homossexualismo, 

definindo-os como “intrinsecamente desordenados”.  

 
A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem 
atração sexual, exclusiva ou predominante, por pessoas do mesmo sexo. A 
homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das 
culturas. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na 
Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre 
declarou que “os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados”68. 
São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de 
uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser 
aprovados. (CAT nº 2357). 
 
 
Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências 
homossexuais inatas. Não são eles que escolhem sua condição homossexual; para a 
maioria, pois, esta constitui uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, 
compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação 
injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida e, se 
forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem 
encontrar por causa da sua condição”. (CAT. nº 2358)69. 

 

Foi com o Cristianismo que a homossexualidade passou a ser considerada uma 

anomalia psicológica, um vício repugnante condenado pela Bíblia, que ensina: “... com o 

homem não te deitarás, como se fosse mulher: é abominação”70 e ainda na passagem da 

destruição de Sodoma e Gomorra.  

A palavra sodomia, que significa cópula ou coito anal, foi cunhada a partir do nome 

daquela cidade. Na Bíblia está escrito “O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande e 

o pecado deles é muito grave”71. 

 

                                                
68 Congregação da Doutrina da Fé, decl. “Persona humana” 8, In Catecismo da Igreja Católica nº 2357. São 
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70 A Bíblia Sagrada, Levítico, 18:22. Brasília: Impres, 1992, p. 139. 
71 A Bíblia Sagrada, Livro de Gênesis, 18:20. Brasília: Impres, 1992, p. 17. 



Na mesma passagem bíblica que se segue fica claro que tanto Sodoma quanto 

Gomorra foram destruídas em razão da homossexualidade de sua gente. Consta escrito na 

Bíblia que os homens da cidade de Sodoma, desde os mais jovens até os mais velhos, foram à 

casa de Ló, onde estavam hospedados os homens enviados por Deus, e disseram: “Onde estão 

os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com 

eles” 72. 

Após esse incidente, Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma chuva de enxofre 

e fogo. Para a concepção bíblica toda e qualquer prática sexual somente era admitida se o 

fosse com fins de procriação, sendo condenado o desperdício de sêmen; entre as mulheres a 

homossexualidade era considerada lascívia, uma vez que não havia perda seminal. 

Por causa do papel contrário da religião à homossexualidade e posteriormente aos 

relacionamentos homossexuais é que grande parte da sociedade alega valores morais ao se 

posicionar contra os que praticam sexo com parceiros semelhantes, e, em contrapartida, se 

negam a aceitar as uniões homoafetivas. Exemplo disso foi dado recentemente pelo presidente 

dos Estados Unidos ao recomendar uma Emenda Constitucional para proibir que 

homossexuais se casassem. George W. Bush alegou que o fazia com a intenção de proteger a 

instituição mais fundamental da civilização: a família. Segundo ele, sua recomendação era 

baseada em orientações advindas dos representantes da Igreja. 

Aceitar ou não as verdades bíblicas é uma opção pessoal e intransferível de cada 

sujeito. A verdade é que homossexualidade e Cristianismo não combinam, pois a 

homossexualidade é severamente condenada pela Bíblica Sagrada, conforme foi visto 

anteriormente, deixando clara a inviabilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo com 

base nos princípios religiosos. Não inviabiliza, porém, o seu reconhecimento legal por parte 
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do Estado, em razão do seu caráter laico, no sentido de resguardar os direitos fundamentais 

das pessoas envolvidas bem como os direitos e obrigações oriundos dessas relações.  

A bem da verdade, grande parte da população fundamenta sua rejeição a essas uniões 

na religião, e é bom lembrar que nenhum movimento em prol dos homossexuais pede 

autorização para o matrimônio religioso. Luta-se apenas pela regularização da parceria no 

civil, regulamentada pelo Estado, que deve atuar tendo como parâmetro seu caráter laico e a 

defesa intransigente dos princípios básicos que fundam o Regimento Maior da sociedade e da 

defesa dos direitos humanos. 

O significado atual dos direitos humanos e sua importância prática para toda a 

humanidade e, em conjugação com esta, a imperativa obediência aos seus preceitos, foram 

sintetizados de modo magistral num documento da UNESCO 73  em que foram fixadas 

diretrizes para estudiosos de todas as áreas: 

 
Os direitos humanos não são uma nova moral nem uma religião leiga, mas são 
muito mais do que um idioma comum para toda a humanidade. São requisitos que o 
pesquisador deve estudar e integrar em seus conhecimentos utilizando as normas e 
os métodos de sua ciência, seja esta a filosofia, as humanidades, as ciências naturais, 
a sociologia, o direito, a história ou a geografia. 

 

A consciência dos direitos humanos é uma conquista fundamental da humanidade e 

o Direito, enquanto instrumento disciplinador da vivência em sociedade, não pode ficar 

desvinculado dessas conquistas e, longe de se opor a elas ou de se eximir de abordá-las em 

sua integralidade, caracteriza-se antes como um instrumento valioso para dar efetividade aos 

seus preceitos. 

As três grandes religiões monoteístas – islamismo, judaísmo e cristianismo – e o 

hinduísmo rejeitam a homossexualidade porque a consideram antinatural. A informação está 
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contida no livro Sex, Love and Homophobia, da pesquisadora e jornalista britânica Vanessa 

Baird, publicado pela Anistia Internacional74. 

A igreja entende que homossexuais não podem casar porque não podem procriar, e 

ainda consideram que o casamento é uma união de amor entre o homem e a mulher. Assim 

sendo, gays e lésbicas são incapazes de cumprir um dos preceitos precípuos ao casamento. 

No entender de Carlos Eduardo B. Calvani, padre anglicano, Professor de Teologia 

na UNIFIL (Universidade Filadélfia de Londrina), boa parte da polêmica sobre a sexualidade 

e a homossexualidade na comunidade anglicana é o resultado de séculos de ensino e práticas 

dualistas que separam sexualidade e espiritualidade75.  

Na realidade, apesar da maior parte da sociedade condenar as uniões sexuais com 

base em valores religiosos, sabe-se que, a bem da verdade, temos dificuldade para lidar com 

aquilo contrário ao que aprendemos como correto e enxergar os homossexuais como iguais é 

uma novidade, pois desde a tenra idade o mundo nos ensina que casamento ocorre entre o 

homem e a mulher.  

 

2.4   A família homossexual 

 

A família vem sofrendo inúmeras transformações ao longo da história. A maior delas 

teve início na revolução industrial, quando a mulher ingressou em massa no mercado de 

trabalho e a figura masculina passou também a colaborar nos trabalhos domésticos. Com a 

revolução, passou a ficar cada vez mais escassa a figura feminina cuidando exclusivamente 

dos afazeres domésticos e da educação dos filhos, enquanto que o marido tinha a obrigação de 

sustento da família. A partir daí a família patriarcal cedeu lugar à família moderna, com 

igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher. 
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A evolução da ciência acabou por influir de forma fundamental no comportamento 

humano e refletindo na estrutura familiar, o sexo com fins únicos de procriação cedeu espaço 

para o sexo com prazer. A pílula anticoncepcional juntamente com a “camisinha”, que veio 

posteriormente, liberou o sexo da reprodução. 

O afeto, nos dias atuais, é o grande motor que move o Direito de Família, e se o afeto 

está presente nas famílias heterossexuais porque não o estaria nas relações homossexuais, 

excluídas da legislação? 

Na visão do renomado jurista Clóvis Beviláqua76, o casamento civil é definido como: 

 
o contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher se unem 
indissoluvelmente, legalizando por ele as suas relações sexuais, estabelecendo a 
mais estreita comunhão de vida e de interesses, e comprometendo-se a criar e 
educar a prole, que de ambas nascer.  

 

No âmbito dessa visão contratual é que se sobressaem os deveres de ambos os 

cônjuges, conforme descreve o art. 1.566, do Código Civil de 2002, quais sejam: I – 

fidelidade recíproca; II – vida em comum, no domicílio conjugal; III – mútua assistência; IV – 

sustento, guarda e educação dos filhos e V – respeito e consideração mútuos. 

Os vínculos afetivos aproximam as pessoas e são eles que dão origem à família. 

Todas as espécies de vínculos que tenham por base o afeto são merecedoras da proteção do 

Estado. Rodrigo da Cunha Pereira adverte que “a família, sendo uma relação da ordem da 

sexualidade, tem o afeto como pressuposto77”. 

É cada vez maior o número de convívios homoafetivos que geram família, e, se estes 

convívios não podem ter a forma de casamento, acabam por gerar uma união estável, uma vez 

que esta é a única equiparação possível aos parceiros homossexuais que decidem viver como 

se casados fossem. 
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A questão impeditiva está no fato da Constituição Federal estabelecer o 

reconhecimento das relações baseadas na diversidade de sexos, uma vez que o sentido social 

do sexo, que seria a procriação, somente seria possível com a família heterossexual. 

 Hoje já se tem notícia de parceiros homossexuais que constituem família. Nestas 

famílias há alguns parceiros que criam filhos, normalmente adotados ou tidos com a utilização 

de um parceiro heterossexual apenas com essa finalidade. Verifica-se, assim, a existência cada 

vez maior de famílias homoafetivas que têm no afeto o motivo maior da convivência a dois. 

Infelizmente, apesar desse quadro estar sofrendo cada vez mais mudanças, a 

sociedade ainda mantém uma posição discriminatória nas questões que dizem respeito à 

sexualidade, pois ainda é nítida a rejeição social, permanecendo até então renegadas à 

marginalidade as famílias homossexuais, por se afastarem dos padrões de comportamento 

tidos como convencionais.  

 

2.5 Sociedade de Fato e Sociedade de Afeto no relacionamento homoafetivo 

 

O legislador do Código Civil de 2002 não teve coragem ou realmente não quis 

reconhecer a união homossexual como o fez com as uniões sem casamento de casais 

heterossexuais, o que impôs àquela a mesma trilha dos vínculos afetivos existentes fora do 

casamento antes da constitucionalização da união estável. 

Dessa forma, a única maneira de se reconhecer algum direito aos homossexuais é por 

meio do reconhecimento de uma sociedade de fato, no campo do direito das obrigações, 

negando a existência de uma sociedade de afeto como ocorre com parceiros heterossexuais. 

Nessa mesma situação se encontravam o homem e a mulher que viviam anos a fio 

antes do reconhecimento pela Carta Magna da união estável. Na tentativa de se impedir 
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injustiças, eram deferidos alguns efeitos patrimoniais, porém, sem reconhecer o 

relacionamento familiar. 

Isso era possível concedendo a mulher, por exemplo, direito à indenização por 

serviços domésticos. Posteriormente, chegou-se ao reconhecimento de uma sociedade de fato 

para evitar que os bens adquiridos durante a convivência permanecessem apenas com um dos 

conviventes em detrimento do outro parceiro, que via de regra era a mulher. 

Essa injustiça foi corrigida após a constitucionalização do Direito de Família, pois a 

nossa Lex Legum, assim como o fez com a filiação, vedando qualquer tipo de discriminação 

aos filhos, havidos ou não do casamento ou da adoção (art. 227, § 6º), tratou de reconhecer a 

existência da união estável (art. 226, § 3º). Mas tal reconhecimento foi restrito ao mencionar 

“entre o homem e a mulher”, porque assim, limitou tal união, e somente admitindo-a entre 

parceiros heterossexuais, evitando, dessa forma, que algumas pessoas tivessem sua união 

reconhecida pelo Estado quando o outro parceiro é do mesmo sexo. 

A mesma resistência enfrentada pelos conviventes heterossexuais que viviam em 

união estável, experimentam hoje os parceiros homossexuais, pois, em alguns casos, a justiça 

reconhece a existência de uma sociedade de fato e não de afeto, como se o que os unissem 

fosse uma obrigação e não este sentimento. É imensa a dificuldade em reconhecer a 

convivência homossexual como uma entidade familiar, como se isso fosse impedir o 

alastramento dessa união. 

Para Rodrigo da Cunha Pereira78, 

 
A decisão sobre as uniões de pessoas do mesmo sexo não pode significar fazer 
apologia da homo ou da heterossexualidade, ou de minorias, pois estas divergem nas 
premissas e argumentos que fundam suas posições. O objetivo de trazer a discussão 
das relações homoafetivas para o Direito e o de se pensar no ideal de justiça e da 
não-expropriação da cidadania, a consideração e a inclusão das diferenças no laço 
social. Particularmente interessa saber se essas relações podem ser discutidas a partir 
dos marcos teóricos do Direito de Família. 
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A bem da verdade, a legislação brasileira não toma conhecimento dos 

relacionamentos homoafetivos. Não aprova nem lhe dá punições, simplesmente não 

reconhece, pois ao admitir somente o casamento entre o homem e a mulher, o legislador 

ignora a existência das relações entre pares homoafetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 – A UNIÃO ESTÁVEL DECORRENTE DAS RELAÇÕES 

HOMOAFETIVAS 

 

De acordo com as Leis 8.971/94 e 9.278/96, as primeiras a regulamentarem a União 

Estável, esta ocorre quando um homem e uma mulher vivem como se casados fossem. Essa 

união tem praticamente a mesma validade de um casamento; a principal diferença é que, no 

casamento, as partes possuem um documento provando que estão casadas (Certidão de 

Casamento), enquanto que na União Estável, a relação é provada por testemunhas ou outros 

meios de prova admitidos em direito.  “Essas leis traduziram, de forma contraditória entre 

elas, elementos para a compreensão da união estável79”, sendo os elementos desta última lei 

incorporados pelo Código Civil Brasileiro, traduzindo de forma mais aberta o conceito. 

A União Estável deve ser entendida como uma feição de afetividade, uma opção ao 

casamento. Opção em que podem os conviventes, se assim o desejarem, revesti-la ou não de 

cuidados que lhe assegure uma aparência matrimonial de maior visibilidade social.  

A união livre entre um homem e uma mulher sempre existiu e sempre existirá. 

Entendendo esta como aquela que não se prende às formalidades exigidas pelo Estado, 

caracterizadas por uniões não oficializadas, mas com caráter de efetividade. 

Antes dessas leis, as pessoas passavam anos juntas, e quando um dos conviventes 

falecia ou o casal se separava, um dos lados ficava sem nada. Agora, com o reconhecimento 

da União Estável, os bens que são adquiridos durante a união passam a ser divididos entre as 

partes. Assim, num casamento as pessoas escolhem o tipo do regime de bens; como na união 
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estável não há um documento em que as pessoas podem dizer qual o tipo de regime de bens 

(como na Certidão de Casamento), a forma será sempre a da comunhão parcial de bens, 

dividindo somente aqueles conseguidos durante a união. Em caso de falecimento de um dos 

cônjuges, o outro terá direito a esses bens, exceto se houver contrato de convivência firmado 

entre as partes. 

O reconhecimento da união estável exige alguns elementos particulares que a 

integram e caracterizam: diversidade de sexo, ou seja, o casal deve ser composto por um 

homem e uma mulher; a estabilidade, ou seja, a constância da relação, continuidade; a 

existência de filhos; a construção patrimonial em comum, coabitação, fidelidade, notoriedade, 

a comunhão de vida, enfim, tudo que faça com que a relação pareça um casamento. 

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, “é reconhecida 

como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma 

mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 

A Constituição Federal (artigo 226, § 3º), define união estável como sendo a entidade 

familiar entre um homem e uma mulher. No mesmo sentido, o Código Civil (art. 1.723) 

acrescenta a este conceito que a união seja duradoura, pública, contínua e com o objetivo de 

constituir família, que é a comunhão de vida e interesses. 

Muitos ainda pensam que é necessário que o casal conviva por cinco anos ou que 

ocorra o nascimento de um filho comum, para caracterizar a união estável. Isso porque o 

artigo 1º da Lei n. 8.971/94 estabeleceu o prazo de cinco anos para demarcar o tempo em que 

estaria caracterizada a união concubinária. 

Entretanto, com a Lei n. 9.278/96, esse prazo ficou alterado, ou seja, essa lei revogou 

aquela no que diz respeito ao prazo. E o Código Civil de 2002 reafirmou o disposto na Lei n. 

9.278/96 em relação ao tempo, pois no art. 1.723 reconhece a existência da união estável, 



desde de que fique configurada a convivência pública, contínua e duradoura com a intenção 

de constituir família. 

Com o advento da Lei Civil de 2002 foram derrogadas tanto na Lei nº 8.971/94 como 

na Lei nº 9.278/96 aquilo que conflitou com a lei nova. 

Desde então, a legislação brasileira visa mais à qualidade da relação familiar e não os 

critérios preestabelecidos como o prazo de convivência do casal e a existência de filhos. O 

principal critério é a intenção do casal de constituir uma família. A convivência do casal é 

uma situação fática que se consolida com o decorrer do tempo, até que se torne estável, 

duradoura e pública, como previsto na lei, de forma que ninguém poderá prever no início se o 

relacionamento se tornará uma união estável. Inicialmente o casal pode não ter a intenção de 

constituir uma família, mas com o decorrer do tempo isso se torna uma realidade. 

Por outro lado, é possível também que duas pessoas de sexos diferentes resolvam 

coabitar com a intenção de constituir família, mas que, por “vontade divina” não tiveram 

filhos, esse dado em nada altera a existência ou não da união, pois assim como ocorre no 

casamento de pessoas sem filhos, também é possível que haja a coabitação, com a 

convivência pública, contínua e duradoura e nem por isso perderá a característica de união 

estável. 

Uma vez caracterizada, a união estável gera direitos e deveres como no casamento. 

Há reflexos na vida pessoal e patrimonial do casal que não devem ser ignorados. No entanto, 

a preocupação com a situação patrimonial normalmente surge no momento da ruptura do 

relacionamento, quando não há mais condições de convivência. É fácil identificar o início e o 

término do casamento. Porém, na união estável, o início e o término da convivência 

dependem de prova testemunhal ou documental, que nem sempre são facilmente produzidas. 



“Casamento e união estável figuram, no atual cenário jurídico brasileiro, como formas 

legítimas de constituição de família, destinatárias da propalada proteção constitucional80”. 

Alterando o sistema da Lei 8.971/94, onde o art. 3º determinava o direito do 

companheiro sobrevivo à metade dos bens deixados pelo companheiro falecido, desde que 

tivesse havido colaboração de ambos na aquisição, o art. 5º, caput, da Lei 9.278/96 dispõe 

que: 

os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na 
constância da união estável e a título oneroso, são considerados frutos do trabalho 
comum, passando a pertencer a ambos [...] salvo estipulação contrária em contrato 
escrito81. 

 

O dispositivo citado tratava do patrimônio, a exemplo das regras do regime de 

comunhão parcial de bens, como o faz expressamente o Código Civil no art. 1.726. Rodrigo 

da Cunha Pereira 82escreve: “Presume-se que os bens adquiridos na constância da união, a 

título oneroso, pertencem a ambos, porque se deduz que tenham sido adquiridos pelo esforço 

comum”. Entretanto, tem-se esse pressuposto apenas como presunção, passível de 

contrariedade. 

O motivo da separação do casal não influencia a partilha dos bens, ou seja, a 

existência ou não de culpa dos companheiros não exclui o seu direito na parte que lhe 

compete nos bens. Na falta de um acerto amigável, as questões meramente patrimoniais são 

solucionadas com o ingresso de ação declaratória de reconhecimento da união estável e a sua 

conseqüente dissolução, respeitando a meação ou outra disposição existente no contrato de 

convivência. 

Com relação à união estável, cabe ainda ressaltar que a lei deve facilitar a sua 

conversão em casamento (art. 226, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.726 do Código Civil). 
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A Constituição Federal não dispunha de forma clara como deveria ser efetivada essa 

conversão, entretanto, o Código Civil vigente determinou que a referida conversão deveria 

ocorrer mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil. Da forma 

como foi colocado nos parece que não deve existir celebração das núpcias, mas tão somente o 

assento junto ao Cartório de Registro Civil. 

 

3.1 A União Estável para casais homossexuais 

 

Alguns países discutem a possibilidade do registro oficial da união de pessoas do 

mesmo sexo. No Brasil, o Código Civil nem menciona qualquer união entre os semelhantes. 

Aliás, chega a especificar que o casamento é com a pessoa do sexo oposto. Os casamentos 

entre pessoas do mesmo sexo são considerados impossíveis perante a lei. 

José Carlos Teixeira de Giorgis escreve que têm crescido nos tribunais as 

controvérsias judiciais que envolvem pares homossexuais. Uma das questões diz respeito à 

partilha do patrimônio construído na vida em comum pelos pares, que tem sido solvida nas 

regras do direito obrigacional83. 

A questão dos direitos dos casais do mesmo sexo tem sido debatida no mundo, e o 

argumento básico, em favor do tratamento igualitário, é no sentido de que as uniões 

homoafetivas devem ter os mesmos direitos que outros casais, ao demonstrar um 

compromisso público um para o outro, em desfrutar uma vida de família, a qual pode ou não 

incluir crianças, o que exige isonomia legal. 

A bipartição sociojurídica na forma de encarar os que se encontram fora de um 

padrão conceituado culturalmente como “socialmente aceito”, na realidade, favorece a 

ocorrência de um modus operandi discriminatório, cujos primórdios podem ser encontrados 
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nos índios, negros, mulheres, idosos, portadores de deficiência, e, também, de forma mais 

evidente e não menos cruel agora, naquelas pessoas que não atendendo ao hegemônico na 

área da sexualidade são colocados no estratagema dos clichês como homossexuais, bissexuais, 

entre outros84. 

O tema da sexualidade alheia vem tomando corpo gradativamente, quando se debate 

o caso Cássia Eller e Chicão; o adestrador de cães Edson Néris, os skinheads, e o celibato dos 

padres e as questões de pedofilia, dentre outras tantas situações expostas no cotidiano das 

cidades, como são o da prostituição feminina, masculina, homossexual e infantil, apenas para 

citar algumas. 

Recentemente, por ocasião das eleições municipais, divulgou-se por meio de jornais e 

revistas, um relacionamento homossexual que ocorre numa cidade do interior do Estado do 

Pará, onde a candidata ao cargo de Prefeita da cidade de Viseu teve sua candidatura cassada 

por ter ficado comprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral que a mesma mantinha um 

relacionamento afetivo more uxorio com a atual prefeita que já havia sido reeleita em 2000. 

A lei eleitoral proíbe que após uma reeleição, parentes daquele que se encontra 

revestido na função venham a ser eleitos para o mesmo cargo. Dessa forma, a Justiça, para 

impugnação de uma candidatura, reconheceu a existência de um relacionamento homoafetivo 

entre a prefeita, que se encontrava investida na função, e sua companheira candidata. 

José Carlos Teixeira Giorgis85 diz que “o direito não regula sentimentos, contudo 

dispõe sobre os efeitos que a conduta determinada por esse afeto pode representar como fonte 

de direitos e deveres, criadores de relações jurídicas previstas nos diversos ramos do 

ordenamento”.  
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A relação homossexual voluntária, em si, não interessa ao Direito, já que a opção e 

prática pertencem ao foro da intimidade, garantia constitucional de todo indivíduo (art. 5º, X). 

Todavia, a escolha por esta conduta sexual não poderá acarretar qualquer tipo de 

discriminação, o que decorre do princípio da isonomia. 

A discriminação é uma construção histórico-cultural supralegal. O objetivo do Direito 

consiste em atenuar o grave abismo que a favorece em todos os níveis sociais, a 

estigmatização de todo um contingente que se constitui como sujeitos de direitos e que, 

muitas vezes, têm esses direitos limitados por questões socioculturais. 

 

3.2 A União Homossexual e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
 

A Constituição Federal, em seu preâmbulo, destaca alguns termos, como: 

democracia, direito, individual, social, liberdade, bem-estar, igualdade, pluralismo e sem 

preconceito. Tanto o Título dedicado aos Princípios Fundamentais, quanto aos Direitos e 

Garantias Fundamentais, iniciando-se com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, são 

reprodutores dos dísticos expressos nos termos contidos no preâmbulo da Constituição 

Federal. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é prólogo de várias cartas 

constitucionais modernas (Lei Fundamental da República Federal Alemã, art. 1º; Constituição 

de Portugal, art. 1º; Constituição da Espanha, art. 1º; Constituição Russa, art. 21; Constituição 

do Brasil, art. 1º, III). 

No art. 3º da CF/88, onde são expressos os objetivos fundamentais da República, 

foram destacados os incisos I e IV, onde o primeiro estabelece a construção de um Estado 

livre, justo e solidário, e o segundo, a promoção do bem de todos, além de afastar diversos 

preconceitos, estando dentre eles o de sexo. Nesse item, pode ser incluída a 

preconceitualidade relativa a orientação sexual e não só os aspectos que permeiam a 



existência social de homens e mulheres, onde se observam as conquistas das mulheres em 

alguns campos e da consciência da existência de um contingente homossexual que deve ser 

respeitado. Naquele, onde a liberdade, a justiça e a solidariedade são evidenciadas, torna-se 

clara a necessidade de todos revitalizarem tais valores através de mecanismos capazes de 

torná-los inatacáveis. 

A redação dada ao art. 5º poderia ter ponto final antecipado, dizendo apenas que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ao ir mais longe como foi, 

começou, já mesmo, a estabelecer as desigualdades em relação ao que não se encontra ali 

descrito como garantia. 

Os chamados direitos da personalidade estão abrangidos no princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana e é baseado nesse princípio que temos a convicção de que a 

homossexualidade deve ser acatada e respeitada. 

O princípio da dignidade humana é o verdadeiro fundamento da República 

brasileira, reputado como um dado apriorístico do qual derivam todos os direitos 

fundamentais. Não se trata de um princípio unicamente da ordem jurídica, mas também da 

ordem econômica, política, cultural, com densificação constitucional. 

Edilsom Pereira de Farias86 ensina que 

 

o princípio da dignidade da pessoa humana, expressamente enunciado pelo art.1º, 
inc. III, da nossa CF, além de constituir o valor unificador de todos os direitos 
fundamentais, que, na verdade, são uma concretização daquele princípio, também 
cumpre função legitimatória do reconhecimento de direitos fundamentais implícitos, 
decorrentes ou previstos em tratados internacionais, revelando, de tal sorte, sua 
íntima relação com o art. 5º, § 2º, de nossa Lei Fundamental. 

 

Todos os direitos fundamentais encontram-se ancorados no princípio da dignidade 

da pessoa humana. É um valor supremo e acompanha o homem até sua morte, por ser da 
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essência da sua natureza 87 . A dignidade não admite discriminação alguma e não estará 

assegurada se o indivíduo é humilhado, perseguido ou depreciado, sendo norma que subjaz a 

concepção de pessoa como um ser ético-espiritual que aspira determinar-se e desenvolver-se 

em liberdade. Não basta a liberdade formalmente reconhecida, pois a dignidade da pessoa 

humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito, reclama condições mínimas de 

existência digna conforme os ditames da justiça social como fim da ordem econômica88. 

Assim, a idéia de dignidade humana não é algo puramente apriorístico, mas que 

deve concretizar-se no plano histórico-cultural, e para que não se desvaneça como mero apelo 

ético, impõe-se que seu conteúdo seja determinado no contexto da situação concreta da 

conduta estatal e do comportamento de cada pessoa. É reconhecido existir ainda em nossa 

sociedade um tratamento desigual em relação aos homossexuais e que estes sofrem 

preconceitos e hostilidades em função da opção por fazer sexo ou conviver com outra pessoa 

do sexo semelhante. 

 

3.3 Princípio da Igualdade: a vedação à discriminação por motivo de orientação sexual  

 

Ainda dentro dos direitos fundamentais, a relação entre o princípio da igualdade e a 

orientação sexual merece atenção especial, tanto pela centralidade da idéia de igualdade para 

a caracterização do Estado Democrático de Direito, quanto pela existência de precedente 

tratando explicitamente da situação dos homossexuais. 

Com relação à sexualidade, o Princípio da Igualdade tem especial proteção mediante 

a proibição de qualquer discriminação sexual. Tal garantia encontra-se estampada no artigo 

3º, inciso IV, da Constituição Federal, onde claramente determina que um dos objetivos 
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fundamentais da República é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

A concretização da igualdade em matéria de sexo, representada pela proibição de 

discriminação, alcança a questão da orientação homossexual89. Com efeito, a discriminação 

em virtude da orientação sexual de uma pessoa constitui, sem sombra de dúvidas, uma 

hipótese de discriminação sexual, e que encontra vedação constitucional. 

O Princípio da Igualdade, assegurado no artigo 5º da Lei Maior, não se limita a 

nivelar a sociedade diante do direito positivo, apenas determina que nenhuma lei pode ser 

editada contrariamente a isonomia de direitos, pois deve ser instrumento regulador da vida 

social que precisa tratar de forma igualitária todos da sociedade, e não seria em razão da 

opção sexual que uma ou outra pessoa deixaria de ter um direito seu reconhecido pelo Estado.  

Para Paulo Luiz Netto Lobo, quando as uniões homossexuais preencherem os 

requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade passarão a ser entidades familiares 

constitucionalmente protegidas90. 

Na realidade, é fácil verificar que as uniões de homossexuais preenchem os 

requisitos acima citados, e assim sendo, porque não considerar que essa parceria não é igual a 

uma parceria heterossexual? O que muda são os sujeitos, que pertencem ao mesmo sexo, e por 

esse motivo não são considerados iguais perante a lei como preceitua o art. 5º, caput e seu 

inciso I, da Constituição Federal. 

A igualdade constitucional não é aplicada àqueles que convivem numa união 

homoafetiva porque não interessa a sociedade, e conseqüentemente não desperta o interesse 

do legislador que insiste em não regulamentar essas uniões que são revestidas dos mesmos 

pressupostos que encontramos no casamento ou na união estável. 
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Dar um tratamento paritário a todos os que cumprem a lei é não diferenciar qualquer 

indivíduo por motivo de opção sexual. A idéia de igualdade interessa profundamente ao 

Direito, uma vez que este está intimamente ligado à idéia de Justiça, que é pedra fundamental 

de uma sociedade que dá sentido ético de respeito ao próximo. 

 

3.4 A Liberdade e a Igualdade na escolha do parceiro sexual 

 

Mais uma vez, é a liberdade das pessoas na escolha de seus parceiros e da sua opção 

sexual em relação à constituição da entidade familiar, que melhor se ajusta aos interesses dos 

envolvidos. Quando uma pessoa dirige seu interesse sexual a outrem para manter um vínculo 

afetivo, na realidade está elegendo aquele com quem deseja se relacionar.  

A identificação do gênero, se é ou não semelhante ao seu, revela a orientação sexual 

objeto do seu desejo, mas isso não quer dizer que merece tratamento diferenciado, 

discriminatório. A coincidência de sexos é apenas uma conseqüência da opção por praticar 

sexo prazeroso, e isso nasceu da liberdade inerente à pessoa humana. Todos temos o direito de 

tecer e sustentar uma relação sexual além da simples necessidade de reprodução, mesmo que 

esta se dê com uma pessoa do mesmo sexo. Segundo Sérgio Resende de Barros, “Não cabe 

mais desfigurar para desproteger, senão por preconceitos que, presos ao passado, distorcem no 

presente a evolução e a história da humanidade91”. 

O princípio constitucional da igualdade, contido no art. 5º da Carta Magna, expressa 

bem que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações proibindo qualquer 

desigualdade, inclusive em razão de sexo. Assim, a conduta afetiva do indivíduo, no que diz 

respeito a sua orientação sexual, não pode constituir discriminação sexual. 
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A orientação que uma pessoa imprime dentro de sua vida privada não pode admitir 

quaisquer restrições de direitos, por constituírem igualmente discriminação. 

Esse impedimento discriminatório tem amparo também na Convenção Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, as quais o 

Brasil também assina. O mesmo art. 5º da Constituição Federal preceitua, em seu § 2º, que os 

direitos e garantias expressos constitucionalmente não excluem outros previstos em tratados 

internacionais recepcionados por nosso país. 

Quanto ao fato de que o dispositivo citado menciona apenas a terminologia “tratados 

internacionais”, não quer dizer que as convenções e os pactos internacionais estejam 

excluídos. Este, inclusive, é o posicionamento de autor Ingo Wolfgang Sarlet 92 , quando 

escreve que existe certa unanimidade no seio da doutrina no sentido de que o termo “tratados 

internacionais” engloba diversos tipos de instrumentos internacionais, tratando-se de gênero, 

em relação ao qual as convenções e pactos são espécies. 

A igualdade está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos 

artigos I e II, sendo que este último consagra a absoluta igualdade de todos os seres humanos 

para gozar dos direitos e das liberdades. Esse dispositivo complementa o primeiro quando 

menciona “sem distinção de qualquer espécie” ou “qualquer outra condição”. Essas cláusulas 

são generalizadoras da maior importância que vedam todas as discriminações, mesmo aquelas 

não enunciadas no texto, atentando, dessa forma, contra os direitos humanos como as 

discriminações contra o homossexual, contra o aidético, entre outras. Todas as 

discriminações, mesmo ocultas, que visem a rotular pessoas afrontam os Direitos Humanos: 

“Nenhuma exclusão ou marginalização de seres humanos pode ser tolerada93”. 
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Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à liberdade está presente 

no preâmbulo e nos artigos I a III. Tais dispositivos prescrevem que "todos os homens 

nascem livres", tendo a "capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta 

Declaração", e tendo, ainda, "direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal". 

O direito à liberdade determina que todo indivíduo pode fazer o que bem lhe 

aprouver desde que, com suas ações, não cause prejuízo a ninguém. No caso específico que 

tratamos, da homossexualidade e da união homoafetiva, se um ou outro não prejudicam 

ninguém, trata-se, nitidamente, de uma prerrogativa ligada à liberdade pessoal de cada 

indivíduo. 

Dessa forma, conclui-se que a homossexualidade é, indiscutivelmente, parte do 

Direito de Liberdade, do qual todos os indivíduos são, por força constitucional e 

internacional, portadores, não se admitindo que o Estado crie, ou imponha, limites ao referido 

direito. 

Não seria possível falar em liberdade sem as garantias do direito à intimidade ou à 

vida privada, porque tais direitos são meros corolários do direito à liberdade. Se todos somos 

iguais perante a lei, temos a prerrogativa e a liberdade de escolha do parceiro sexual, seja ele 

ou não um semelhante, não cabendo a ninguém renunciar o seu direito à liberdade por razões 

de caráter discriminatório.  

Na realidade, a proteção constitucional contra a discriminação sexual não alcança a 

orientação sexual. O ponto crítico da questão não está no sexo, mas no fato de um homem ou 

uma mulher escolher uma pessoa do mesmo gênero para se relacionar. Uma considerável 

parcela da sociedade ainda insiste em excluir um indivíduo por causa da sua opção sexual. 



A proteção à liberdade de opção sexual encontra-se enfeixada nos princípios acima 

enunciados. Mesmo diante dos cânones fundamentais do Estado Democrático de Direito, não 

há amparo à discriminação da homossexualidade94.  

A orientação sexual deve ser concebida entre as liberdades conferidas ao homem. 

“Nossa Carta Magna é omissa em relação à proteção do indivíduo com base em sua 

orientação sexual, porém, oferece o pressuposto de que ninguém pode sofrer discriminação de 

qualquer natureza95”. 

Conforme Glauber Moreno Talavera96 : 

 
A orientação sexual que as pessoas adotam, na esfera de liberdade de sua vida 
privada, mormente sob o amparo do inciso X, do art. 5º da nossa Constituição 
Federal não pode, jamais, ser objeto de discriminação, preconceito e, com mais 
fulgor, de restrição de direitos. 
 

 

A relação entre o princípio da igualdade e a orientação sexual centra-se no fato de 

que a discriminação por motivo de orientação sexual é uma espécie de discriminação por 

motivo de sexo, que, vale a repetição, é vedado pela Constituição, que afasta explicitamente 

toda forma de exclusão por motivo de sexo.  

Já a liberdade funda-se no sentido de que todo homem é livre para escolher, além de 

outras coisas, a sua opção sexual, pois se a Constituição Federal garante tanto aos brasileiros 

quanto aos estrangeiros residentes no Brasil o direito a liberdade (art. 5º da CF) não seria por 

motivo de preconceito que essa liberdade seria restringida. 
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3.5 O Dever de proteção do Estado aos direitos fundamentais 

 

Não se pode duvidar que nossa legislação é farta de dispositivos protetivos contra os 

mais diversos tipos de discriminação. Entretanto, não se pode duvidar também que, apesar de 

positivada a proteção aos direitos fundamentais, nem sempre esta proteção é praticada pelo 

Estado. 

Gilmar Ferreira Mendes escreve que o Estado se obriga não apenas a observar os 

direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do Poder Público, mas também a 

garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros97. 

Ainda segundo o mesmo autor, a forma como essa obrigação será satisfeita é uma 

tarefa dos órgãos estatais, que dispõem de ampla liberdade para praticar tal proteção à 

sociedade, pois é seu dever tomar todas as providências necessárias para que os direitos 

fundamentais sejam realizados ou concretizados. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet, o que importa é o fato de que os direitos fundamentais 

vinculam os órgãos administrativos em todas as suas esferas de manifestação e atividades, 

uma vez que atuam no interesse da coletividade como guardião e gestor do interesse 

público98. 

Prosseguindo, afirma ainda Sarlet, que devem ser executadas pelos órgãos 

administrativos apenas as leis que estão em conformidade com os direitos fundamentais e de 

forma constitucional, pois a não observância a estes postulados poderá levar à invalidação 

judicial dos atos administrativos que se mostrarem contrários aos direitos aqui defendidos. 
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A partir do momento que o Estado tomou para si o dever de zelar pelo bem-estar 

comum obrigou-se também a, se for o caso, ir contra um interesse individual, pois no plano 

social prevê uma punição para as pessoas que causem distúrbios à paz social. O Estado, ao 

criar normas reguladoras do convívio em sociedade, dá ao indivíduo o direito de fazer tudo, 

desde que não vedado por lei. Assim, na realidade, o Estado impõe limites à liberdade 

individual, agindo como guardião do interesse coletivo, e de cada um individualmente. 

Com o dever de proteger os direitos fundamentais, o Estado tem a obrigação de 

punir o descumpridor da lei, com o objetivo de inibir outros aviltamentos. Esse dever de 

proteção do Estado aos direitos fundamentais coletivos ou individuais emana da Lei 

Fundamental quando prescreve em vários dispositivos essas garantias, como, por exemplo, o 

disposto no art. 1º, inciso III, onde afirma que a República Federativa do Brasil constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento [...] a dignidade da pessoa 

humana. E no art. 3º, inciso I, que preceitua o que constitui um dos fundamentos da República 

[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária; e no inciso IV, que promove o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. E, por último, só para citar algumas situações garantidas na Carta Magna, não 

se poderia deixar de mencionar a proteção garantida no art. 5º, onde determina que “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...” garantindo-se [...] a inviolabilidade 

do direito [...] à liberdade, à igualdade [...]”. 

Segundo Canotilho99, com o propósito de obter uma sistematização, não é ingênuo 

afirmar que a definição do âmbito de proteção exige a análise da norma constitucional 

garantidora de direitos, primeiro em razão da identificação dos bens jurídicos tutelados e a 

amplitude dessa proteção, e segundo, em razão da verificação das possíveis restrições 

contempladas de forma expressa pela Carta Magna. 
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Por derradeiro, há que falar que o dever de proteção do Estado aos direitos 

fundamentais não se restringe apenas a violação destes pela coletividade, pois não se deve 

desprezar que, em alguns casos, o próprio Estado se põe na esfera de violador de tais direitos 

e garantias quando, no âmbito de sua discricionariedade, não interpreta ou aplica a lei em 

conformidade com os direitos fundamentais, assim como em se tratando de eventual lacuna à 

luz das normas de direitos fundamentais, não exerce uma supremacia dos direitos e garantias 

fundamentais sobre as normas de direito privado100. 

No que pertine ao tema aqui tratado, ou seja, a proteção dos princípios fundamentais 

ao relacionamento homoafetivo, há que se dizer que “os conceitos devem ser postos à prova”. 

Para Ricardo Luis Lorenzzetti101, com relação à privacidade, o Direito Constitucional não 

impede que casais homossexuais convivam em uniões homoafetivas, uma vez que dentro do 

relacionamento dos semelhantes, fora os próprios envolvidos, nada afetaria terceiros, porque o 

ato de conviver com uma pessoa do mesmo sexo dentro do lar é uma conduta privada, e assim 

sendo, não influencia os demais, porque pertence à esfera íntima dos conviventes. Ainda 

segundo o mesmo autor, o Estado produz cidadãos de segunda classe ao proibir aos 

homossexuais, o matrimônio. Ao vedar o direito de casamento aos parceiros de mesmo sexo 

está concebendo um ato discriminatório. 

Esse ato discriminatório poderia então ser considerado como uma ofensa aos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da privacidade e da 

isonomia, ou seja, se o Estado, que tem o dever de proteção aos princípios constitucionais, 

impedir que duas pessoas do mesmo sexo se casem, ou negar-se a reconhecer a existência da 

convivência entre ambos, como uma legítima união estável, já que preenche os requisitos da 
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coabitação, fidelidade, estabilidade e publicidade, está praticando discriminação por motivo 

de sexo, o que é vedado constitucionalmente. 

A questão ainda merece uma consideração importante que veio à baila nas últimas 

eleições, em outubro de 2004, e que foi insistentemente noticiado nos jornais e revistas do 

país. 

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pioneira e corajosamente, ao reconhecer a 

existência de união homoafetiva para considerar inelegível a parceira da prefeita da cidade de 

Viseu no Estado do Pará. 

O fundamento da decisão proferida nesse caso encontra-se disposto no art. 14, § 7º, da 

Constituição Federal, que veda os cônjuges do Presidente da República, Governadores e 

Prefeitos a concorrerem nas eleições ao mesmo cargo, caso o ocupante já tenha sido reeleito 

anteriormente. Essa vedação tem o objetivo de evitar a perpetuação de um mesmo grupo 

familiar no poder. Com o tempo, a jurisprudência passou a reconhecer não só o casamento, 

mas também o concubinato e a união estável, como limitadores da candidatura nas condições 

citadas. 

Interessante é que as uniões homoafetivas sempre encontraram as portas do 

Judiciário fechadas quando se fazia necessário o reconhecimento da existência de uma união 

estável entre parceiros de um mesmo sexo. Na falta de legislação, era comum identificar as 

uniões homoeróticas com as sociedades de fato para que se realizasse a partilha dos bens 

amealhados durante a convivência em caso de separação ou morte de um dos parceiros. 

Ressalte-se que, a partir de agora, podemos afirmar que o ganho social aos 

homossexuais foi enorme, pois ao negar o direito da parceira da prefeita a concorrer ao cargo 

majoritário o Judiciário, reconheceu a equiparação das relações homoafetivas com as uniões 

estáveis, e mais, não poderá a partir de agora sustentar o motivo de falta de lei para negar o 

direito dos homossexuais. 



 

 

 

Capítulo 4 – RELAÇÕES ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO – TRAVESSIA 

PARA UMA NOVA FAMÍLIA 

 

Se as uniões homoafetivas ainda não são equiparadas às uniões estáveis apenas pela 

restrição contida na Constituição Federal, é de bom alvitre considerar que algumas decisões 

judiciais que começam a surgir no Brasil têm sido responsáveis por conseqüências jurídicas 

fundamentais aos homossexuais. 

Colocando ao lado qualquer valoração quanto à união homoafetiva, a realidade 

mostra a existência concreta de autênticas uniões entre pessoas do mesmo sexo, nos mesmos 

moldes do casamento ou da união estável, ambos reconhecidos pelo Estado102. 

Tais uniões, com exceção da diversidade de sexos, são dotadas dos mesmos 

requisitos exigidos pela Constituição Federal ou pelo Código Civil para o casamento ou 

configuração da união estável. 

A interpretação analógica que serve de base para essas decisões é possível, porque é 

inquestionável que os relacionamentos homoafetivos se baseiam no afeto, no amor, assim 

como as uniões estáveis. 

A realidade fática vem se impondo, de forma que vem exigindo uma reavaliação do 

tratamento social e jurídico sobre o tema, e, tal qual ocorreu com a união estável, que durante 

um largo período foi totalmente desconsiderada pelo Direito, o mesmo tratamento vem sendo 

dispensada às uniões entre pessoas do mesmo sexo103. 
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4.1. A evolução dos direitos nas relações homoafetivas 

 

O Brasil não é o melhor lugar do mundo para as chamadas minorias viverem, 

principalmente em razão do fato de negar a concessão de direitos aos homossexuais. Seja 

baseado na religião ou na moral, a realidade é que o legislador brasileiro é extremamente 

conservador e não reconhece a união entre as pessoas do mesmo sexo, o que torna inviável o 

reconhecimento de alguns direitos dessas minorias, seja no direito à herança, à partilha de 

bens ou até mesmo quanto ao direito de adotar. Também não protege de forma mais nítida 

quanto à discriminação em relação à opção sexual. 

Apesar de muito pouco ter sido feito até então, não se pode deixar de reconhecer que 

“a duras penas”, o movimento dos homossexuais está conseguindo alguma evolução no que 

tange aos direitos dos parceiros do mesmo sexo. 

Os magistrados não reconhecem que as uniões homoafetivas possuem vínculo familiar 

e por isso mesmo reconhecem o direito dos parceiros baseado no direito das obrigações. De 

qualquer forma, é um avanço, se pensarmos que até bem pouco tempo nem esse direito era 

reconhecido aos homossexuais. O primeiro obstáculo já está sendo ultrapassado e a tendência 

é que se avance cada vez mais.  

O problema é que o legislador evita analisar e aprovar leis que atendam às minorias 

discriminadas porque, com certeza, esse fato desagradaria seu eleitorado, e aprovar uma união 

entre pessoas do mesmo sexo da mesma forma, traria à tona uma polêmica que poderia não 

ser proveitosa, eleitoreiramente falando. 

Enquanto o direito dos homossexuais não for reconhecido, não podem eles contrair 

matrimônio, optar por usar o nome do parceiro, adotar filhos, ter direito à herança do parceiro, 

ter sua permanência garantida no lar quando o outro falece, ter usufruto dos bens do parceiro e 



muito mais, sem contar, é claro, que suas ações legais não são julgadas por uma Vara de 

Família. 

 

4.2 A partilha de bens na visão dogmática tradicional e na união homoafetiva 

 

Demonstrados os pontos que devem ser seguidos em virtude da morte de uma 

pessoa, apresentada a nova posição que ocupa o cônjuge sobrevivente na linha de sucessão, 

abordar-se-á o processo de inventário e partilha, e a forma específica para seu trâmite. Para o 

processamento do inventário, é necessário apurar o patrimônio do de cujus, cobrar os créditos 

que por ventura existiam e pagar as suas dívidas. Deverão também ser demonstrados e 

avaliados os bens, assim como o pagamento do imposto causa mortis ou inter vivos, quando 

cabível. Um ponto importante sobre o processamento do inventário é que será sempre judicial, 

pouco importando se os envolvidos sejam ou não capazes e estejam ou não de comum acordo. 

(Art. 96, caput e parágrafo único, I e II, do CPC). 

A palavra partilha deriva de partir, que quer dizer formar partes, dividir, repartir. No 

sentido literal da palavra significa partição, divisão em partes ou repartição de qualquer coisa 

em tantas porções quantas as necessárias ou precisas104. 

Juridicamente, o termo partilha também é empregado no mesmo sentido, uma vez 

que visa a divisão de coisas em partes e porções determinadas, segundo as circunstâncias que 

se apresentam, com o objetivo de que cada uma das partes fique com um quinhão que lhe será 

atribuído de acordo com o seu direito a ele. Não importa em mera divisão, uma vez que a 

divisão é promovida levando-se em consideração a declaração do direito relativamente a cada 

aquinhoado. Seria, assim, a formação e distribuição de quinhões. 
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Em alguns casos, para que ocorra a inclusão no inventário é necessário que o 

herdeiro ou herdeiros comprovem a colaboração na formação do patrimônio comum, como 

ocorre com as pessoas casadas ou que vivem numa união estável. 

Findo o inventário, será facultado às partes para que, no prazo de 10 dias, formulem 

o pedido de quinhão. Em seguida, o juiz proferirá, no prazo também de 10 dias, despacho de 

deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam 

constituir o quinhão de cada herdeiro e legatário (art. 1.022 do CPC). 

A partilha pode ser amigável ou judicial. Será amigável se resultar de acordo entre 

interessados, maiores e capazes. Será judicial se realizada no processo de inventário, quando 

não há acordo entre os herdeiros ou sempre que um deles seja menor ou incapaz. 

Tais procedimentos dar-se-ão partilhando-se os bens entre os herdeiros e 

cessionários, entendendo-se por cessionário aquele a quem foram transferidos direitos 

hereditários por escrito público, a título gratuito ou oneroso, por parte de herdeiro. Separa-se 

ainda a meação do cônjuge supérstite. 

Nos casos em que houver um único herdeiro, a este será feita a adjudicação dos bens, 

oportunidade em que o herdeiro adquire o domínio e a posse dos bens, não em virtude da 

partilha, mas por força da abertura da sucessão. 

A sentença que homologa a partilha retroage os seus efeitos a esse momento, ou seja, 

ao exato momento da morte do autor da herança. 

Chegando ao fim o relacionamento que deu origem à vida em comum de um par 

homoafetivo, chega às portas da justiça o pedido para se partilhar os bens amealhados durante 

a convivência, assim como ocorre quando um casal heterossexual resolve por fim ao 

casamento ou à união estável.  

A partir daí, um dilema afeta os magistrados, pois surge a dúvida: praticar uma 

injustiça ou afrontar tabus e preconceitos? Sem emprestar qualquer relevo ou significado à 



natureza do relacionamento das partes, sempre foi mais fácil para o julgador invocar o Direito 

das Obrigações, e sob o argumento da existência de uma sociedade de fato, seja deferida a 

divisão dos bens do casal homossexual. 

 

4.2.1. Direito sucessório dos parceiros homossexuais 

 

Para falarmos do direito sucessório dos parceiros homossexuais vamos 

hodiernamente conceituar sucessão. Juridicamente, sucessão quer dizer substituição, e pode 

ser compreendida como a vinda de uma coisa ou pessoa para se colocar no lugar ou posição 

ocupada por outra na mesma situação que mantinha a anterior105. Assim, sucessão pode ser 

definida como a transmissão de bens e direitos de uma pessoa a outra por ocasião do 

falecimento daquela, onde esta última, na qualidade de herdeira, pode usufruir, dispor e 

exercitar dos bens e direitos em seu próprio nome. 

Da mesma forma que os parceiros homossexuais buscam seus direitos quando 

resolvem pôr fim a vida em comum para que haja a partilha dos bens amealhados durante a 

convivência homoafetiva, quando há a morte de um dos parceiros, também é essencial que 

ocorra a divisão do acervo patrimonial. 

O Código Civil que entrou em vigor em 2003 considerou o cônjuge sobrevivente 

como herdeiro necessário privilegiado, pois concorre com os descendentes e com os 

ascendentes do de cujus. Essa posição foi considerada por muitos autores como um dos 

maiores avanços do novo Código e se estende aos companheiros no caso de comprovada a 

união estável. 

No caso dos parceiros homoafetivos, em alguns poucos casos a justiça reconhece o 

direito à partilha, mas nega que o direito à meação seja concedido em virtude da existência de 
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uma entidade familiar, pois ainda impera a justificativa de que entre parceiros existe mesmo é 

uma sociedade de fato. 

Em 1989 causou verdadeiro alarde uma ação decorrente do relacionamento 

homossexual existente do pintor Jorge Guinle. Seu então parceiro ingressou na justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (AC nº 731/89) para requerer a partilha dos bens existentes. A 

decisão, mesmo tendo deferido a partilha, deixou de reconhecer a existência de uma 

convivência more uxorio, pois entendeu que havia entre os parceiros uma sociedade de fato 

sob o fundamento de que não tinha importância para a apreciação do pedido a natureza da 

relação existente106. 

O argumento para que a partilha seja efetuada baseando-se no Direito das Obrigações 

é de que não pode haver enriquecimento ilícito para quem não contribuiu na formação do 

patrimônio. Entretanto, não podemos negar que é incontrovertida a existência de uma 

sociedade de fato porque, como já dissemos antes, se o relacionamento foi construído com 

base no afeto, o que existe mesmo é uma entidade familiar, mesmo que seja tão difícil para a 

justiça aceitar e reconhecer isso. 

E ainda, com relação ao argumento da existência ou não de uma sociedade de fato, 

essa alternativa também acarreta enriquecimento ilícito para quem nada contribuiu com o 

patrimônio adquirido durante a convivência, porque familiares, que muitas vezes rechaçavam 

e ridicularizavam a opção sexual do parente, continuarão a receber a metade do patrimônio 

adquirido pelos conviventes caso ocorra o falecimento de um dos parceiros. 

Pior ocorre quando o de cujus não deixa parente conhecido, pois o resultado é que a 

herança é recolhida ao Estado pela declaração de vacância se não houver testamento, 

prejudicando quem deveria ser reconhecido como o titular dos direitos hereditários por ter 
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mantido com o falecido uma convivência afetiva, longa e sob o mesmo teto, na busca da 

felicidade107. 

São do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul as decisões pioneiras que 

colocaram o parceiro sobrevivente na ordem da vocação hereditária. Em três decisões, 

(Processo nº 01196089682 e Apelações Cíveis nºs 598362655 e 70001388982) aquele 

tribunal reconheceu a existência de união estável formada por pessoas do mesmo sexo, 

deferindo aos parceiros o recebimento do patrimônio adquirido com esforço comum. 

Nos casos citados foram aplicados, por meio da analogia, a legislação que regula as 

uniões estáveis heterossexuais, onde se presume que ocorra a colaboração mútua dos 

conviventes na formação do patrimônio. De certo, como declara Maria Berenice Dias108, tais 

decisões servirão como: 

 

verdadeiro divisor de águas para que se abandone de vez a hipocrisia de negar a 
realidade cada vez mais aparente e que a Justiça insiste em não ver, ou seja, que os 
vínculos afetivos têm um espectro de abrangência bem maior, não envolvendo 
exclusivamente um homem e uma mulher.  

 

 

4.2.2 Condição de Dependência – A Instrução Normativa 25/2000 do INSS109 

 

No ano 2000, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – baixou, por meio de 

portaria, a Instrução Normativa nº 25 que defere a concessão de benefícios previdenciários ao 

companheiro ou companheira homossexual. 

A bem da verdade, a referida Instrução Normativa foi baixada por força de uma 

decisão judicial que foi proferida em decorrência de uma ação civil pública 
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(2000.71.00.009347-0) intentada pelo Ministério Público Federal contra o INSS no Estado do 

Rio Grande do Sul. Como foi deferido direito previdenciário a um companheiro homossexual 

o INSS se viu forçado a editar tal portaria, que define normas para o estabelecimento do 

direito em sede administrativa. 

No artigo 2º da referida Instrução Normativa fica assegurada a equiparação entre as 

uniões homossexuais e heterossexuais, que dispõe que: “Art. 2º – A pensão por morte e o 

auxílio-reclusão requeridos por companheiro ou companheira homossexual, reger-se-ão pelas 

rotinas disciplinadas no Capítulo XII da IN INSS/DC n° 20, de 18.05.2000”. 

Esse direito conferido aos parceiros de homossexuais veio facilitar a vida dos 

companheiros do mesmo sexo, pois raras decisões reconheciam sua condição de dependência 

para assegurar a inclusão em planos previdenciários e assistenciais. Parece-nos que ficou claro 

o reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da união estável homossexual, e demonstra a 

preocupação estatal em assegurar o amparo necessário à subsistência dos conviventes, 

independentemente da natureza da relação afetiva entre eles. 

A sentença proferida pelo Juiz Federal Roger Raupp Rios 110  no processo 

anteriormente citado foi a pedra fundamental para os julgamentos que envolvem questões 

relativas aos homossexuais, e foi prolatada baseada nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade, que proíbem a discriminação por motivo de opção sexual. O 

magistrado determinou a inscrição do companheiro como dependente em plano de saúde sob 

o argumento de que o órgão empregador se recusou a considerar o parceiro do empregado 

como dependente por motivo de orientação sexual. 

A referida decisão foi confirmada posteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região no dia 20 de agosto de 1998, através do voto da Juíza Marga Barth Tessler111. 

                                                
110 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual O preconceito e a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 155. 
111 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual O preconceito e a justiça. 2ª ed. Porto Alegre, Livraria do 
Advogado Editora. 2001p. 155. 



Referida Instrução Normativa é a primeira norma que contempla uniões 

homoafetivas e, apesar do caráter administrativo, sem dúvida foi um passo decisivo para 

inserir os homossexuais que vivem maritalmente dentro da esfera da juridicidade. 

Fica evidente que não se discute se uma pessoa que vive numa entidade familiar tem 

ou não o direito à condição de dependência do parceiro por ser homo ou heterossexual. O 

cerne da questão é que se são parceiros, unidos pela afetividade, numa relação mais ou menos 

duradoura, pública e notória, essa é uma discussão que não cabe dúvidas, pois se num 

casamento ou numa união estável é deferido ao marido ou ao companheiro esse direito porque 

esse mesmo direito não seria concedido ao parceiro de uma relação homoafetiva? A condição 

de dependência existe e deve ser concedida por ser medida de justiça. 

Tendo a pensão por morte natureza alimentar e, sendo nitidamente admitida pela 

Previdência Social, nos parece evidente a necessidade de alguns Tribunais reconsiderarem as 

suas posições no tocante à partilha e à concessão de alimentos a ex-companheiros do mesmo 

sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 5 – COMO O DIREITO SE POSICIONA DIANTE DESSE NOVO 

PANORAMA JURÍDICO 

 

Os juízes e tribunais dos mais diversos campos de atuação se encontram num 

período de adaptação recente de julgamentos, principalmente no que pertine às interpretações 

de Direito Sucessório, Trabalhista, e Previdenciário. 

Neste ponto, é necessário citar as atividades da Desembargadora Maria Berenice 

Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, pela publicação técnica jurídica, 

palestra em diversos eventos e julgamentos, levando na bagagem um currículo invejável 

acerca do assunto base desta nossa pequena contribuição. 

Não se permite mais a hipocrisia de desconhecer a existência de uniões entre pessoas 

do mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados destas relações homoafetivas. 

Embora permeadas de preconceitos, são realidades que o Judiciário não pode ignorar, mesmo 

em sua natural atividade retardatária. 

Nelas remanescem conseqüências semelhantes às que vigoram nas relações de afeto, 

buscando-se sempre a aplicação da analogia e dos princípios gerais do direito, relevados os 

princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade. Desta forma, o patrimônio 

havido na constância do relacionamento deve ser partilhado como na união estável, paradigma 

supletivo onde se debruça a melhor hermenêutica. 

A equiparação das uniões homossexuais à união estável, por analogia, significa a 

atribuição de um regime normativo destinado originariamente a uma situação diversa, ou seja, 

a união formada por homem e mulher; a semelhança consistiria na ausência de laços formais e 



na presença substancial de uma comunidade unida por laços afetivos e sexuais de convivência 

duradoura e permanente entre os companheiros do mesmo sexo, a exemplo do que ocorre 

entre companheiros de sexos opostos 112. 

O argumento avança no sentido da concretização da Constituição, conferindo 

legalidade à realidade histórica e concreta, para o que concorre o princípio da isonomia e, 

conseqüentemente, a condenação de qualquer tipo de discriminação. A utilização de analogia 

ajuda no preenchimento de lacunas, quando na realidade o ordenamento jurídico atribui aos 

diversos órgãos, através de seus juízes, a competência para aplicarem soluções aos casos 

concretos, mesmo nas situações em que ainda não existem regras legais específicas (art. 4º da 

LICC). 

 

5.1 O posicionamento da doutrina diante da possibilidade de reconhecimento das uniões 

homoafetivas 

 

Esse é um tema pouco discutido pela doutrina. As raras obras que tratam do assunto 

são obras recentes e raros autores escrevem sobre a relação entre homossexuais. O que se 

encontra com alguma freqüência são artigos nas revistas especializadas ou capítulos inseridos 

em obras ligadas ao Direito de Família. 

Os autores de vanguarda não reconhecem ser possível aplicar a legislação pertinente 

à entidade familiar para as relações homoafetivas, nem mesmo por analogia113. 

O autor Américo Luiz Martins da Silva114, que também escreve sobre o direito dos 

homossexuais, ensina que 
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O não reconhecimento legal de sua condição e a falta de atribuição de direitos 
constituem certamente cerceamento de liberdade e uma das formas que a opressão 
pode revelar. Tudo leva a crer que o homossexualismo é uma característica inata, 
como a cor da pele, e não uma perversa escolha de estilo de vida, como os 
moralistas conservadores entendem. E se isto for verdade, os homossexuais 
merecem proteção legal semelhante à das leis que proíbem discriminação racial, 
bem como o reconhecimento legal de sua união estável. 
 

 

Entre ficar sem nenhum direito ou ter esse direito resguardado tendo por base um 

reconhecimento alicerçado numa sociedade de fato, esta seria a melhor opção para quem 

ainda não teve seus direitos garantidos em lei. 

Luiz Edson Facchin115 afirma  

 

É possível afastar da regra constitucional a diferenciação do sexo para o 
reconhecimento de uma união estável. Visualiza no horizonte da Lei nº 8.971/94 a 
possibilidade de uma extensão para ajustar-se às relações de companheirato, 
admitindo como factível, no entanto, somente a concessão da metade dos bens 
adquiridos durante a comunhão de vida, e isso mediante prova da colaboração 
mútua. 

 

Como bem se observa, mesmo com poucas obras tratando do tema, não existe uma 

postura única entre os autores, pois em se tratando de um assunto de tão difícil opinião, o que 

importa é deixar de lado qualquer valoração quanto a união homossexual, já que neste caso há 

de se atentar para não ocorrer prejuízo aos companheiros semelhantes, seja por meio do 

direito obrigacional ou por meio do reconhecimento de uma união estável. 

 

5.2 O silêncio no Código Civil de 2002 

 

A justiça deve estar ao alcance de todos, pois este é o dever maior de um Estado 

Democrático de Direito. A harmonia da vida em sociedade é assegurada por regras de 

conduta. O legislador muitas vezes não consegue imaginar todas as situações que surgem na 
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sociedade para dar a elas a tutela necessária, o que acaba por gerar vácuos na norma legal. 

Apesar de ter ficado tantos anos tramitando, o Código Civil de 2002 não trata das relações 

entre os homossexuais, nem no âmbito do direito das obrigações como também no âmbito do 

direito de família. 

No mínimo, tal omissão revela a falta de interesse do legislador para solver conflitos, 

e na ausência de um direito positivo, a solução há de ser encontrada, e talvez a solução seja 

esperar pelo magistrado, pois essa também é uma função de quem julga, criar justiça. O fato 

de ausência de previsão legal para um caso específico não impede o reconhecimento do 

direito à tutela jurisdicional, pois ausência de lei não significa ausência de direito. 

A omissão do legislador deve ser suprida pelo julgador, que muitas vezes cria a 

norma para o caso que se submete a juízo sem amparo legal, pois ausência de lei não pode ser 

entendida como a ausência de possibilidade de se extrair efeitos jurídicos de determinados 

casos concretos, visto que a própria norma, nesses casos, dá a solução quando determina no 

artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Quer dizer que o 

legislador se omite, mas ao mesmo tempo estabelece parâmetros para o juiz suprir as lacunas 

que surgem. 

 

5.3 Que lei aplicar? A analogia cabível 

 

Pode acontecer que o caso submetido ao juiz não se encontre previsto em nenhum 

texto legal, haja vista que nem sempre a norma oferece ao juiz solução jurídica para o caso 

sub judice. Nesse caso, diz-se haver uma lacuna. Para alguns, é lacuna da lei, dos códigos, não 

do Direito, pois que no Direito sempre há solução; outros admitem ter o Direito lacunas. 



Nesses casos, o juiz faz uso do processo denominado auto-integração ou de expansão do 

ordenamento jurídico, isto é, da analogia116.  

A analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a disposição 

relativa a um caso semelhante, devendo os fatos análogos serem regulados de modo idêntico. 

Funda-se a analogia em princípio de verdadeira justiça, de igualdade jurídica, a qual exige 

que as espécies semelhantes sejam reguladas por normas semelhantes117. 

Pressupõe, assim: a) uma hipótese não prevista; b) a relação contemplada no texto, 

embora diversa da que se examina, deve ser semelhante, ter com ela um elemento de 

identidade; c) e tal elemento não pode ser qualquer e, sim, essencial, fundamental, isto é, o 

fato jurídico que deu origem ao dispositivo. 

Não bastam afinidades aparentes ou semelhança formal, mas se exige a real e 

verdadeira igualdade sob um ou mais aspectos, consistente no fato de se encontrar, num e em 

outro caso, o mesmo princípio básico e de ser uma só a idéia geradora tanto na regra existente 

como na que se busca. 

O Estado, com o objetivo de assegurar o cumprimento das leis, cria um aparato de 

normas com a função de solucionar as lides que se apresentam. Conforme já mencionado 

anteriormente, nem sempre o legislador consegue positivar todas as situações e conflitos 

dignos de tutela judicial, e, assim sendo, resta ao juiz preencher a lacuna existente para 

reconhecer algum direito sem causar prejuízos, repetindo que a ausência de previsão legal 

específica não significa inexistência de direito à tutela jurisdicional. 

No caso das relações homoafetivas, a omissão do legislador faz com que para solver 

os conflitos que ora se apresentam, os julgadores devem recorrer a aplicação da analogia 

cabível ao caso concreto, de acordo com a regra do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 

Civil. 
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Com as mudanças ocorridas no conceito tradicional de família, o legislador viu a 

necessidade de reconhecer na Constituição Federal a existência de entidades familiares fora 

do casamento, daí considerar as uniões estáveis. Entretanto limitou-se a reconhecer as 

relações heterossexuais, negando-se a regular os relacionamentos que têm como pressuposto a 

igualdade de sexos. 

A Constituição Federal só falou em união estável para incentivar o casamento, porém 

não admitiu a união entre pessoas do mesmo sexo. Essa restrição representa, no mínimo, uma 

afronta aos princípios da dignidade humana, da igualdade e da liberdade, e, diante desse 

confronto entre a norma constitucional e os princípios que a norteiam, a coerência ensina que 

devem prevalecer os princípios. 

Se foi conferida juridicidade à união estável, que tem como embasamento a 

afetividade, a estabilidade e a ostensibilidade, a limitação existente, seja constitucional ou 

legal, não tem o condão de deixar à margem da proteção do Estado relacionamentos 

homossexuais, que, assim como os heterossexuais, geram conseqüências jurídicas. Nesse 

caso, por analogia, podem e devem ser aplicadas as leis que regulam os relacionamentos entre 

um homem e uma mulher. É imperioso não deixar sem julgar em razão da lacuna existente 

por motivo da distinção que se faz entre os relacionamentos homo e heterossexuais. 

Adauto Suannes118 questiona: 

 

para mostrar o absurdo de tal distinção, suponha-se que uma lésbica conviva com 
um homossexual masculino durante anos, sob o mesmo teto, de forma ‘contínua e 
pública’. Algum juiz negará a um deles os benefícios trazidos pela Lei 9.278/96 
quando se desfaça tal união? Seguramente não. Logo, se o fato da opção de ambos 
pelo homossexualismo não significa que não tenham constituído família, em nome 
de que princípio jurídico ou moral se haveria de negar tal benefício se cada um deles 
mantivesse tal união com alguém do mesmo sexo? 
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A questão levantada por Adauto Suannes merece consideração porque, para a justiça, 

existe a chamada diversidade de sexos exigida pela Constituição Federal para o 

reconhecimento da união estável, e, nesse caso, estando preenchidos os requisitos necessários 

haveria o reconhecimento de uma união com parceiros homossexuais. A justiça, com certeza, 

iria preferir ficar com a venda nos olhos reconhecendo uma união onde existe para a 

sociedade a diversidade de sexos, mesmo que ambos os parceiros sejam homossexuais. 

O Direito tem o dever de acompanhar o momento social, uma vez que a sociedade 

não é estática e está em constante transformação. No caso das uniões homossexuais, a 

analogia vem sendo aplicada nas questões que batem às portas dos tribunais. Se não há lei 

positivada para a solução de conflitos que envolvem patrimônio das partes envolvidas, a 

solução é julgar com base na analogia cabível ao caso concreto, porque ficando comprovada a 

existência de um relacionamento construído numa vida comum com coabitação, fidelidade, 

publicidade e afetividade, é claro que estamos diante de uma entidade familiar que goza de 

proteção constitucional. 

A identidade biológica de sexos do par não pode impedir que se reconheçam direitos, 

ficando evidente a analogia entre a união estável e a relação homoafetiva more uxorio, que 

sendo espécies de relações afetivas, fica cabível a identidade de tratamento. 

 

5.4 A evolução da jurisprudência brasileira no que pertine a concessão de direitos aos 

relacionamentos homoafetivos 

 

Como dito anteriormente, aos poucos os tribunais brasileiros vêm reconhecendo 

alguns direitos aos homossexuais que convivem maritalmente. A partilha dos bens adquiridos 

durante a convivência vem sendo deferida em alguns casos seja por motivo de separação ou 

por falecimento de um dos parceiros. 



Na maioria dos julgados, a concessão da partilha se dá por meio do direito 

obrigacional. Os Tribunais Superiores vêm inovando nos julgamentos mais recentes, mesmo 

que atrelado ao Direito das Obrigações, não vêm se recusando a reconhecer a existência da 

união entre homossexuais. Tal inovação merece transcrição porque vem incentivando os 

demais Tribunais a seguirem a mesma linha, conforme se comprova com os seguintes 

julgados: 

 

AÇÃO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E 
DIVISÃO DOS BENS EM PARTES IGUAIS. Comprovada a conjugação de 
esforços para a formação do patrimônio que se quer partilhar, reconhece-se a 
existência de uma sociedade de fato e determina-se a partilha. Isto, porém, não 
implica, necessariamente, em atribuir ao postulante 50% dos bens que se encontram 
em nome do réu. A divisão há de ser proporcional à contribuição de cada um. 
Assim, se os fatos e circunstâncias da causa evidenciam uma participação societária 
menor de um dos ex-sócios, deve ser atribuído a ele um percentual condizente com a 
sua contribuição. (AC nº 731/89, TJ/RJ. Rel. Des. Narcizo Pinto, 5ª Câm. Civ., j. 
22/08/89). 
 

SOCIEDADE DE FATO. HOMOSSEXUAIS. PARTILHA DO BEM COMUM. O 
parceiro tem o direito de receber a metade do patrimônio adquirido pelo esforço 
comum, reconhecida a existência de sociedade de fato com os requisitos no art. 1364 
do C. Civil” (Resp. nº 148.897/MG, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, 
j. 10/02/98). 
 

RELAÇÃO HOMOERÓTICA. UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
IGUALDADE. ANALOGIA. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO. VISÃO 
ABRANGENTE DAS ENTIDADES FAMILIARES. REGRAS DE INCLUSÃO. 
PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. INTELIGÊNCIA 
DOS ARTIGOS 1.723, 1.725 E 1.658 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Constitui união estável a relação fática 
entre duas mulheres, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituir verdadeira família, observados os deveres 
de lealdade, respeito e mútua assistência. 
Superados os preconceitos que afetam tais realidades, aplicam-se os princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa, da igualdade, além da analogia e dos 
princípios gerais do direito, além da contemporânea modelagem das entidades 
familiares em sistema aberto argamassado em regras de inclusão. 
Assim, definida a natureza do convívio, opera-se a partilha dos bens segundo o 
regime da comunhão parcial. 
Apelações desprovidas. 
(AC nº 70005488812. TJ/RS. Rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis. 7ª Câm. Civ., 
j. 25/06/03). 

 

 



Na realidade, as decisões pioneiras são do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, já famoso por causa do Direito Alternativo. Naquele Tribunal existe uma 

Câmara especializada para julgar processos oriundos das Varas de Família, o que também não 

deixa de ser uma novidade. 

As novas decisões que se apresentam mostram que o Judiciário está tomando 

consciência de sua missão de criar o direito, e, se a jurisprudência está se fartando de decisões 

favoráveis ao reconhecimento das uniões homoafetivas, é sinal que não demorará muito a 

positivação do direito da classe homossexual e assim o Estado estará cumprindo com a sua 

função de regular normas de acordo com as situações dignas de tutela, evitando os vácuos 

existentes na lei. 

O pioneirismo da justiça gaúcha em reconhecer as uniões homoafetivas como 

entidades familiares e inseri-las no âmbito do Direito de Família fez com que ocorresse o 

ingresso de uma matéria que até então passava ao largo da sociedade. 

 

5.5 A questão da competência para decidir as lides que se apresentam 

 

Mesmo com as várias decisões judiciais já existentes, ainda persiste a dúvida se a 

competência para julgar tais causas seria das Varas Cíveis ou das Varas de Família. O cerne 

da questão está no fato de inicialmente as uniões homossexuais, quando eram reconhecidas, 

terem sido relegadas ao Direito das Obrigações, consideradas, portanto, como sociedades de 

fato para conferir-lhes direitos de ordem patrimonial, ocorrendo uma verdadeira divisão de 

bens. 

De uns tempos para cá vêm se reconhecendo as uniões homossexuais como relações 

de afeto, daí o termo “homoafetividade”, e em havendo afeto, alguns juízes passaram, 

corretamente, a fazer uma analogia com as uniões estáveis nas decisões, e se há afeto, nada 



mais correto do que tais conflitos sejam julgados pelas Varas de Família, mas essa questão 

ainda não é unânime. 

Essa peculiaridade evidencia o deslocamento das ações que têm por objeto as uniões 

de pessoas do mesmo sexo das varas cíveis para os juízos de família, que julgam as relações 

de afeto das entidades familiares. 

Mais uma vez, essa novidade foi trazida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, que em mais uma decisão pioneira, fixou a competência da Vara de Família 

para julgar ação decorrente de relacionamento homossexual, invocando a vedação contida na 

Constituição de discriminação por motivo de sexo, sob a alegação de que a restrição contida 

no § 3º do art. 226 da Carta Magna não impede que seja reconhecida como união estável uma 

relação homoafetiva. A partir daí, todas as ações envolvendo relacionamentos de 

homossexuais no estado gaúcho foram transferidas das Varas Cíveis para as Vara de 

Família119. 

O ingresso de uma matéria tão complexa e que até bem pouco tempo era 

desconhecida pelo Direito causou o surgimento de debates no que diz respeito a competência 

para o julgamento das lides que têm como pedido fundamental o reconhecimento de direitos 

aos pares homoafetivos. 

Devemos ter em mente que, se o julgamento for baseado num direito obrigacional, 

sem dúvida a competência cabe a um juízo cível, mas se o julgamento entender que o que há 

entre os homossexuais é uma relação de afeto, competente será o juízo que julga as causas 

relacionadas ao Direito de Família. 
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5.6 Um enfoque na experiência de outros países 

 

Em outros países, assim como no Brasil, as parcerias homossexuais encontram na 

religião e na moral um fator decisivo na forma de tratamento que cada país dispensa ao 

assunto. Mesmo com resistência, muitos Estados alienígenas já reconhecem algum tipo de 

direito aos homossexuais, seja através do reconhecimento à parceria, ao casamento ou ao 

direito de adotar, apenas para citar alguns. 

Na Europa, onde o reconhecimento começou, existe a vontade de tratar os casais em 

pé de igualdade independentemente da orientação sexual. No mundo existem os países 

liberais e os conservadores. Entre os liberais, os países nórdicos estão na liderança, pois foram 

os primeiros a legalizarem referidas uniões, alguns inclusive com o aval da Igreja. No bloco 

conservador estão os países de extrema repressão, islâmicos e muçulmanos onde, na sua 

maioria, é considerado crime o relacionamento homoafetivo, punido com a pena de morte a 

manifestação homossexual masculina ou feminina 120 . Além dos países islâmicos e 

muçulmanos, na Grécia e na Irlanda a homossexualidade também é considerada ilícito 

penal121. 

Há ainda um bloco intermediário onde a tendência jurisprudencial é reconhecer 

algum direito que beneficie as relações homoafetivas. Dentre esse países podemos citar, além 

do Brasil, o Canadá, a Eslovênia, a Austrália, a Nova Zelândia, e a Alemanha122. 

O primeiro país a editar uma legislação conferindo direitos aos parceiros 

homossexuais foi a Dinamarca. Aqui é admitido o casamento, além de outros benefícios 
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sociais, inclusive, a troca de nome123. A matéria começou a ser estudada em 1984 e a partir de 

1986 foram concedidos alguns direitos patrimoniais às uniões civis homossexuais, sendo que 

tais direitos foram legalizados em 1989, por meio da Lei nº 372, de 1º de junho desse ano, que 

iniciou sua vigência logo no dia 1º de outubro, reconhecendo-se, assim, o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. Apesar de ser a pioneira no assunto, a Dinamarca veda o direito à 

adoção, e a legislação somente é aplicável se ambos ou um dos parceiros tiverem residência 

permanente na Dinamarca e nacionalidade dinamarquesa124. 

Quatro anos mais tarde, acompanhando a Dinamarca, a Noruega também 

regulamentou a parceria homoafetiva, promulgando a Lei nº 40, de 30.04.1993, que teve 

início de vigência no dia 1º de outubro do mesmo ano. Essa lei disciplina o “Registro de 

Parceria de Casais Homossexuais” (Lov on Registret Partnerskap)125. 

Na Noruega, a lei permite que os parceiros possam partilhar a autoridade parental, o 

que é vedado pela lei dinamarquesa126. 

Desde o dia 1º de janeiro de 1995, o Parlamento sueco reconheceu o partenariat, 

quando começou a viger Lei de 23 de junho de 1994, que oficializou as uniões de pessoas do 

mesmo sexo, com a necessidade obrigatória de intervenção do Estado em caso de dissolução 

da parceria127. Referida lei não permite o casamento entre homossexuais, mas tão somente o 

registro da parceria, daí a terminologia Lei de Parceria Registrada. Na época de sua 

promulgação, não era permitida a adoção, seja conjunta ou individualmente, entretanto 

recentemente passou-se a admitir que os pares homossexuais adotem.128. 
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Para finalizar o grupo dos países escandinavos, entrou em vigor na Finlândia, em 

março de 2002, uma lei aprovada em setembro de 2001, que legaliza a união entre os 

parceiros do mesmo sexo, concedendo alguns direitos aos homossexuais. Contudo, assim 

como a Dinamarca, proíbe a adoção ou o uso do nome do parceiro129. 

A África do Sul traz desde 1996 em sua Constituição a proibição por discriminação 

em razão da opção sexual, sendo o primeiro país a trazer dentro de sua Lex Legum tal 

vedação. Apesar da inovação, esse país não reconhece o casamento entre os homossexuais130. 

Alguns estados norte-americanos, como a Califórnia, principalmente na cidade de 

São Francisco, e a Flórida concedem direitos aos homossexuais. Na primeira, por exemplo, é 

permitido o registro da parceria doméstica com direitos semelhantes aos casamentos entre o 

homem e a mulher, inclusive com possibilidade de adoção do filho do parceiro. Já a Flórida, 

apesar de permitir o registro da união homoafetiva, veda a adoção131. 

Na Bélgica, desde junho de 2001, é permitida a parceria civil aos homossexuais que 

coabitam, e a partir de 30 de janeiro de 2003 passou a ser o segundo país a legalizar o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo com todos os direitos, mas da mesma forma veda a 

adoção132. 

Em 2000, o Parlamento holandês aprovou por maioria absoluta a lei que permite aos 

homossexuais, o casamento, o divórcio e a adoção de filhos. Desde o dia 1º de abril de 2001, 

quando entrou em vigor a lei aprovada no ano anterior, o par homoafetivo pode optar entre 
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registrar a parceria ou casar, e para adotar em conjunto exige-se que sejam casados por pelo 

menos três anos. Há também a opção da adoção ser efetuada individualmente133. 

Recentemente, seguindo o exemplo da Dinamarca, da Bélgica e da Holanda, a 

Espanha aprovou uma lei onde permite às pessoas do mesmo sexo contrair matrimônio. Com 

a legalização, a Espanha se tornou o quarto país em todo o mundo a legalizar o casamento 

entre homossexuais134. Antes da oficialização nacional, trinta cidades espanholas já admitiam 

o registro da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. Dentre essas cidades podemos citar 

Barcelona, Córdoba, Granada, Ibiza e Toledo135. 

Na América do Sul, a Argentina, no dia 18 de dezembro de 2002, aprovou a 

legalização da união civil homossexual, que concede alguns direitos e proíbe a adoção. O 

Projeto para a aprovação da lei argentina foi redigido por uma juíza especialista em Direito de 

Família, e em julho de 2003 foi celebrada, em Buenos Aires, a primeira união civil da 

América Latina136. 

Além dos países citados, outros como a Alemanha, Portugal, Islândia, França, 

Hungria, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, possuem legislação concedendo benefício aos 

parceiros homoafetivos, e outros como a Eslovênia e o próprio Brasil (Projeto de Lei nº 

1.151/95) estão discutindo no Congresso lei para conceder direitos aos homossexuais. 
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5.7 O que o Direito brasileiro tem feito em prol do reconhecimento de direitos aos 

homossexuais e às uniões homoafetivas 

 

A ex-Prefeita do Município de São Paulo, Marta Suplicy, quando ainda exercia a 

função legislativa de Deputada Federal, apresentou o Projeto de Lei nº 1.151/95137, visando 

disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Já naquela época a ex-Deputada 

ponderava que não se podia mais negar a existência de tais relacionamentos, e, no Brasil 

assim como em outros países, era necessário banir de vez a exclusão de pessoas em razão da 

sua orientação sexual e garantir seus direitos de cidadania138. 

O texto do referido Projeto traz dispositivos que regulamentam a matéria patrimonial 

garantindo, inclusive, o direito de proposição de ação de alimentos por parte de um dos ex-

conviventes. Apesar de ter sofrido algumas alterações, caso aprovado, ficaria assegurado aos 

parceiros homossexuais o registro civil da parceria de pessoas do mesmo sexo, assim como a 

lavratura desse registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Ressalte-se que esse mesmo direito registral não está previsto quando se trata de 

união estável entre o homem e a mulher. Nessas uniões, admite-se que os companheiros 

celebrem contrato escrito, não exigindo a lei forma especial (art. 1.725 do Código Civil). 

O Relator do referido Projeto na Comissão Especial foi o Deputado Roberto 

Jefferson apresentando à Comissão Especial um Substitutivo139, atualmente em discussão na 

Câmara dos Deputados. 

O Substitutivo do projeto adotado pela Comissão Especial em 10 de dezembro de 

1996 mudou um pouco a redação originária, mas o conteúdo permanece o mesmo, exceto 

quanto ao fato de prestigiar tanto as parcerias hetero como a homossexual. 
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Enquanto o Projeto de Lei apresentado pela então Deputada Federal Marta Suplicy 

almejava disciplinar a união civil entre os parceiros homoafetivos, o Substitutivo ao Projeto 

apresentado pelo Deputado Roberto Jefferson tem como escopo regular a parceria civil 

registrada entre os parceiros homossexuais, devendo tal parceria se constituir mediante 

escritura pública e constar em livro próprio no Registro de Pessoas Naturais (art. 2º). 

O referido Substitutivo atende a todas as pessoas de mesmo sexo, que fazem ou não 

sexo entre si, que tenham ou não um relacionamento afetivo, mas que desejam garantir-se 

mutuamente. Entretanto, considera nulo de pleno direito o contrato de parceria civil registrada 

realizado com mais de uma pessoa (art. 7º). 

Em 2001, Roberto Jefferson apresentou o Projeto de Lei nº 5.252140, que disciplina o 

Pacto de Solidariedade entre as pessoas, visando, entre outras coisas a proteção dos direitos à 

propriedade e à sucessão. Tal Projeto é quase uma transcrição quanto às finalidades do 

Substitutivo ao Projeto de Lei 1.151, exceto que fica evidente na sua leitura que objetiva 

deixar de lado a referência a pessoas do mesmo sexo, pois menciona apenas “pessoas”, e 

assim sendo, não impede que duas pessoas homossexuais ou não celebrem o referido Pacto de 

Solidariedade. 

Segundo Taísa Ribeiro Fernandes 141 , o Projeto de Marta Suplicy citado e seu 

Substitutivo tratam de direitos da maior importância, não agredindo a família, nem a 

sociedade, nem alguma religião. É uma proposta que prestigia o amor, a solidariedade, e não o 

ódio, a intransigência. 

Tal projeto recebeu algumas críticas. Apesar da coragem da ex-Deputada, fica claro 

que apenas assegurar o registro civil e sua lavratura no livro competente não bastaria para se 

reconhecer a existência da relação homoafetiva. Álvaro Villaça Azevedo até admite o registro 

da união, entretanto, para ele seria salutar a criação de um novo estado civil, pois aí teríamos 
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o estado civil de solteiro, de casado, de divorciado, de separado judicialmente e o estado de 

convivente ou companheiro, em relação à união estável seja homo ou heterossexual142. 

Assim como tem acontecido com os julgados do seu Tribunal de Justiça, o Estado do 

Rio Grande do Sul se antecipou aos demais ao editar a Lei Estadual nº 11.872, de 19 de 

dezembro de 2002143 , que dispõe sobre a promoção e reconhecimento da liberdade de 

orientação, prática, manifestação, identidade, preferência sexual e dá outras providências no 

sentido de proteção aos homossexuais. 

A citada Lei considera discriminação e ato atentatório à dignidade da pessoa humana 

qualquer violência, seja intimidadora ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou 

psicológica fundada na orientação, práticas, manifestação, identidade, preferências sexuais, 

desde que exercidas dentro dos limites da liberdade de cada um (art. 2º, I). 

Veda ainda a proibição de ingresso ou permanência em recinto público ou privado 

(inciso II), a prática de atendimento diferenciado (inciso III), tratamento diferenciado em 

pensões, motéis, hotéis e similares (inciso IV) ou na locação ou aquisição de bens móveis ou 

imóveis (inciso V), tratamento diferenciado por parte do empregador (inciso VI), a restrição a 

livre expressão e manifestação da afetividade da pessoa em locais públicos ou privados 

(inciso VII) ou quando permitidas aos demais cidadãos (inciso VIII) e discriminação em 

qualquer sistema de seleção, recrutamento ou promoção funcional, desenvolvido no interior 

da Administração Pública Estadual direta ou indireta (inciso IX). 

Como se vê, tal legislação abrange toda e qualquer espécie de restrição que possa 

existir com relação ao cidadão em virtude de sua orientação sexual. Num país que ainda 

insiste em não reconhecer direitos aos parceiros do mesmo sexo, vale ressaltar que o Estado 

gaúcho deu um passo à frente em relação aos demais, primeiro ao editar referida legislação e 
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depois ao fazer constar no seu artigo 9º a previsão de advertência e pagamento de multa para 

seus infratores. 

Para que a população desse Estado tivesse conhecimento da dita lei, ficou previsto 

no art. 12 que o Poder Público disponibilizaria cópia da mesma para que fossem afixadas em 

estabelecimentos de fácil leitura pelo público em geral. Ou seja, com tal atitude evitou que 

qualquer pessoa da sociedade alegasse seu desconhecimento em caso de transgressão às 

regras ali contidas. 

Com certeza, fica notório que o legislador rio-grandense-do-sul, além de reconhecer 

direitos aos homossexuais daquele e de outros estados que ali se encontrassem, vedou ainda a 

prática de qualquer tipo de ato discriminatório contra essas minorias. 

Devemos esclarecer que outros Estados da Federação também possuem alguma 

legislação vedando a discriminação por motivo de orientação sexual. Dentre eles podemos 

citar: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina, Alagoas, Bahia, Pará e Paraíba. 

Entretanto, o Estado do Rio Grande do Sul é o que possui a legislação mais abrangente. 

As uniões homoafetivas ainda não receberam tratamento legislativo no Brasil, 

embora estejam tramitando o Substitutivo ao Projeto de Lei 1.151/95, que disciplina a 

Parceria Civil Registrada entre pessoas do mesmo sexo e o Projeto 5.252/01, que disciplina o 

Pacto de Solidariedade entre as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 6 – ADOÇÃO POR HOMOSSEXUAIS 

 

Outra questão bastante polêmica abordada neste estudo e que envolve a união entre 

pessoas do mesmo sexo é a adoção por pessoas que vivenciam relações homoafetivas. Essa 

discussão traz em seu âmago não apenas uma carga jurídico-legal, mas também um enorme 

conteúdo valorativo que vai de encontro aos costumes enraizados e conservados em nossa 

cultura.  

Porém, antes de adentrar no mérito da questão, mister se faz lembrar que o Direito 

caminha paralelamente com a sociedade: o fato gerador da norma nada mais é do que um fato 

social de onde se deduz que, para se mudar um ordenamento jurídico em determinados 

aspectos, tem de haver, a priori, uma mudança nos valores sociais, efeito que não acontece da 

noite para o dia, sobretudo no que tange à aceitação da pessoa homossexual, tendo em vista o 

nosso meio sociocultural paternalista e preponderantemente machista. 

De acordo com a Constituição Federal (art. 226, §§ 3º e 4º) a família é o núcleo 

basilar de qualquer sociedade, como sendo formada pela união estável ou casamento entre 

homem e mulher, além dos seus descendentes, bem assim por qualquer dos pais e seus 

descendentes.  

Vale repetir que o texto constitucional reconhece como entidade familiar apenas a 

união entre homem e mulher, estabelecendo expressamente a não-aceitação da relação 

homoafetiva como norma familiar. 

O Código Civil de 1916, revogado, definia em seu art. 370, que ninguém poderia ser 

adotado por duas pessoas, salvo se forem marido e mulher. Como se pode perceber, o referido 



Código revogado, ao mencionar a expressão marido e mulher, referia-se a um casal unido 

legalmente, excluindo, portanto, o casal que vive sob união estável, o que foi corrigido pelo 

Código Civil vigente em seu artigo 1.622, caput, que repetiu a redação anterior, acrescentando 

a expressão “salvo se viverem em união estável”, adequando a norma ao posicionamento 

indiscutível da Carta Federal de 1988.  Acrescenta ainda o parágrafo único do mesmo 

dispositivo que “os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, 

contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de 

convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal”, repetindo a norma do § 

4º do art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 

Como se deduzem da norma legal, tanto casais unidos civilmente, como os que se 

reuniram em regime de união estável, assim como os divorciados e os judicialmente 

separados podem adotar. Todavia, a nossa Carta Magna, a exemplo do Código Civil de 1916, 

mantém o conceito de família como sendo aquela formada por homem e mulher, ou só um 

deles, e seus descendentes. 

 

6.1 Uma breve análise sobre o Instituto da Adoção 

 

A adoção é uma filiação jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma 

relação afetiva. É definida segundo o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves144, como “o 

ato jurídico solene, através do qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, 

pessoa a ela estranha”. 

O instituto da adoção exige alguns requisitos formais. No Brasil, esses requisitos são: 

Idade mínima de 18 anos para adotar (art. 1.618 do CC); Diferença de dezesseis anos entre o 

adotante e o adotado (art. 1.619 do CC); Consentimento dos pais ou dos representantes legais 
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de quem se deseja adotar (art. 1.621 do CC); Concordância do adotado, se contar com mais de 

12 anos (art. 1.621 do CC); Processo judicial (art. 1.623 do CC) e efetivo benefício para o 

adotando (art. 1.625 do CC). 

Com relação à diferença de dezesseis anos entre adotante e adotado cabe ressaltar que 

é imprescindível que o adotante seja mais velho para que possa exercer de forma eficiente o 

poder familiar, com respeito e austeridade.  

O consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar é 

condição fundamental à concessão do pedido. Entretanto, se os pais forem destituídos do 

poder familiar, como previsto no art. 1.624 do Código Civil, tal ato somente poderá ocorrer 

com rigorosa observância do procedimento contraditório (art. 24 do ECA e art. 1.638 do CC). 

A adoção só será deferida se representar efetivo benefício para o adotando, e isto é 

assim para confirmar que é ela um instituto de proteção ao menor. 

Em seu desenvolvimento, o instituto da adoção teve sua origem na necessidade de dar 

continuidade à família, principalmente na hipótese de casais sem filhos. Era utilizada na 

antigüidade como forma de perpetuar o culto familiar, pois aquele cuja família se extinguia 

não tinha quem lhe cultuasse a sua memória e a de seus ancestrais145. Dessa forma, a mesma 

religião que obrigava o homem a casar-se para ter filhos que cultuassem a memória familiar, 

que impunha o divórcio em caso de esterilidade e que substituía o marido impotente, no leito 

conjugal, por um parente seu capaz de perfilhar, vinha oferecer um último recurso para evitar 

a tão temida extinção pela morte sem descendentes, o direito de adotar146. 

A adoção gera um parentesco entre o adotante e o adotado, que é o chamado de 

parentesco civil. Tal parentesco equipara-se ao consangüíneo em razão da determinação 

constitucional (art. 227, § 6º), repetida também no Código Civil de 2002 (art. 1.596), da 

igualdade jurídica dos filhos, sejam eles havidos ou não do matrimônio ou adotados. 
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6.2 A Adoção por parceiros homossexuais 

 

O Código Civil (art. 1.622), ao dispor sobre quem pode adotar, refere-se a duas 

pessoas, marido e mulher, ou se viverem em união estável, assim como a Lei nº 8.069/90 

(ECA), ao disciplinar o mesmo tema, sempre se utiliza das expressões Cônjuges ou 

Concubinos quando dispõe sobre a hipótese de duas pessoas virem, conjuntamente, a adotar. 

E tais expressões referem-se, manifestamente, a um casal formado por um homem e uma 

mulher.  

Nesse diapasão, está demonstrada transparentemente a impossibilidade, segundo 

nossa legislação, de um casal homossexual adotar uma criança, uma vez que todo o 

ordenamento jurídico, ao tratar do tema, refere-se, incontestavelmente, a um casal formado 

por um homem e uma mulher, ou a apenas um deles separadamente. Nesta parte, procede 

indagar: será que um homossexual sozinho, manifestada essa preferência sexual, poderia 

adotar? Vejamos o art. 42 do ECA, in verbis: “Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) 

anos, independentemente de estado civil”. 

Desse dispositivo do ECA, infere-se que uma pessoa solteira pode adotar, 

independentemente de sua opção sexual. Então, um homossexual, que conviva ou não com 

um parceiro, poderia adotar. O que a nossa legislação veda é que ambos (casal homossexual, 

instituto desconhecido pelo nosso ordenamento jurídico) adotem, em comum, uma pessoa.  

Quanto ao citado art. 42 do ECA, é de bom alvitre esclarecer que tendo em vista que 

Código Civil vigente disciplina em seu art. 1.618 que a pessoa maior de dezoito anos pode 

adotar. Tal idade lá citada foi reduzida, em virtude da determinação da Lei nova. E quanto ao 

estado civil, o Código não faz nenhuma menção de forma transparente, entretanto, ao 

disciplinar que ninguém pode ser adotado por duas pessoas, exceto se forem marido e mulher, 

ou se viverem em união estável (art. 1.622), fica evidente que um menor poderá ser adotado 



por uma única pessoa apenas, seja solteiro, separado judicialmente, divorciado, viúvo, 

homossexual ou não. 

Derivando o assunto para o lado constitucional, pergunta-se: A proibição da adoção 

de uma criança por parceiros homoafetivos ofenderia o disposto no art. 3º, IV, bem como o 

caput do art. 5º e seu inciso XLI, todos da Constituição Federal? Vejamos o que diz o texto 

Constitucional: 

 
 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais. 
 

 

Não que a proibição de adoção por casal homossexual vá de encontro aos dispositivos 

constitucionais antes transcritos, isto porque, tais dispositivos garantem a todos os brasileiros 

e estrangeiros aqui residentes direitos iguais perante a lei (art. 5º), expurgando o nosso 

ordenamento e punindo, segundo a lei, qualquer forma de discriminação, inclusive a 

discriminação sofrida pela escolha sexual. Cremos que a proibição, contida em lei, de pessoas 

do mesmo sexo adotarem, em comum, uma criança, se dá não pelo fato de serem, ou não, 

homossexuais, mas sim, e exclusivamente, por serem do mesmo sexo.  

Situação idêntica a de que homossexuais não podem adotar conjuntamente uma 

criança é a dois amigos ou a duas amigas, que também a lei não permite, mesmo sendo ambos 

heterossexuais, de maneira que, a restrição não indica discriminação pela opção sexual do 



adotante, tanto é que um homossexual, interpretando-se sistematicamente a legislação vigente, 

pode adotar uma criança. 

A vedação se dá quando duas pessoas do mesmo sexo intentam adotar a mesma 

criança vez que, a existência de um registro em que conste o nome de duas mulheres ou de 

dois homens como mães ou pais de uma determinada pessoa se opõe radicalmente (pelo 

menos ainda...) ao nosso “ordenamento consuetudinário”. 

Portanto, legalmente, não há nenhum impedimento para que um homossexual sozinho 

possa adotar uma criança. As restrições quanto à adoção de criança por homossexuais são de 

ordem puramente cultural e moral.  

 

6.3 Óbices e soluções para adoção por parceiros do mesmo sexo 

 

Conforme foi possível verificar anteriormente, a resistência a que casais 

homoafetivos possam oficializar a adoção de crianças encontra obstáculos na própria lei (art. 

1.622 do CC) e nos conceitos culturais de nossa sociedade. É sabido que o Direito nasce dos 

fatos sociais, das relações travadas desenvolvidas entre os seres humanos. Enfim, 

normatizados ou não, os fatos acabam por impor-se ao Direito, e este tem que se adaptar 

àqueles. No Direito de Família brasileiro pode-se exemplificar tal afirmativa com a edição de 

leis que vieram regulamentar o divórcio e a união estável.  

Pode-se dizer que, no estágio de desenvolvimento de nossa sociedade, existe ainda 

certa omissão do Direito em relação a alguns fatos sociais, como é o caso das uniões 

homossexuais ou homoafetivas, assunto esse polêmico, cujas situações geradas dessas uniões 

vêm sendo reconhecidas aos poucos pelos tribunais pátrios, especificamente alguns efeitos 

patrimoniais dessas relações, o que não se pode dizer o mesmo no que diz respeito à 

possibilidade dos parceiros adotarem. 



Devemos considerar que o casamento, como instituição, surgiu com o fim precípuo 

de procriar, concepção determinada pela própria Igreja, fazendo-se necessário, portanto, que 

as uniões fossem heterossexuais, tanto que a Bíblia Sagrada relata a passagem em que Noé, 

quando recebeu a ordem divina para recolher-se à Arca, devia fazê-lo levando consigo sua 

mulher, além de seus filhos e as mulheres de seus filhos, e todo ser vivente, dois de cada 

espécie, macho e fêmea.  

Lembremo-nos que o homossexualismo já foi considerado até mesmo doença mental 

ou crime. Seguindo essa lógica, a legislação brasileira considera como sendo casamento 

somente a união de caráter monogâmico e heterossexual, assegurando proteção estatal à união 

estável também entre parceiros de sexos diferentes, excluindo, portanto, a união homoafetiva, 

seja em razão de fatores religiosos, históricos ou jurídicos, arraigados em nossa sociedade.  

Na defesa das uniões homossexuais, vozes importantes no Brasil já se levantaram, 

como é o caso da ex-Deputada Federal Marta Suplicy, que é autora do Projeto de Lei nº 

1.151/95, que “Disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras 

providências”, pretendendo assegurar aos homossexuais o reconhecimento da união civil, 

visando principalmente a proteção dos direitos à propriedade. Porém não pretende, nem de 

longe, equiparar esta união ao casamento, nem tampouco criar uma nova espécie de família, 

pois veda a adoção de crianças pelos homossexuais. 

Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula a adoção de 

menores, assim como o próprio Código Civil vigente, não fazem restrição nenhuma, seja 

quanto à sexualidade dos candidatos, ou quanto à necessidade de uma família constituída pelo 

casamento como requisitos para a adoção. 

A discussão fundamental em torno da adoção é que esta é uma medida de proteção 

aos direitos do adotando e não um mecanismo de satisfação de interesses do adotante, daí que 

esta visa encontrar uma família adequada ao menor, e não de buscar um filho para aqueles que 



querem adotar, corroborando o pensamento de que o aumento do número de adoções 

resolveria o grave problema social das crianças órfãs de nosso país, partindo do ponto de vista 

de que há um enorme contingente de menores abandonados, que poderiam ter uma vida com 

conforto, educação e carinho através da adoção. 

A adoção não é um ato simples, ao qual concorre simplesmente a vontade de adotar, 

mas um ato complexo, que envolve o próprio comportamento social do adotante, seu caráter, 

sua retidão, e principalmente o ambiente que ele tem a oferecer para a formação cultural, 

social e psicológica do adotado, para que ele possa se realizar plenamente como um ser. 

Uma decisão favorável dos tribunais à adoção por homossexuais, não chega a 

convencer se tais adoções se constituem o melhor caminho para resolver os problemas de 

crianças sem lar.  

Não há qualquer impedimento no Estatuto da Criança e do Adolescente ou no Código 

Civil, pois a capacidade para a adoção nada tem a ver com a sexualidade do adotante, 

devendo prevalecer o princípio do art. 43 do ECA: “A adoção será deferida quando apresentar 

reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivo legítimo”, ou de igual forma o 

disposto no artigo 1.625 do Código Civil: “Somente será admitida a adoção que constituir 

benefício para o adotando”. 

No Brasil, raras são as decisões favoráveis a adoções por homossexuais, como é o 

caso da decisão do Juiz Siro Darlan, da 1ª Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro, 

que permitiu que Marcos, mesmo tendo assumido a condição de homossexual, fosse pai de 

João:  

No caso de João, há muito que sonhava ter uma família. Mas, para crianças mais 
velhas e de cor negra como ele, nunca é tão simples ou rápido encontrar pais 
adotivos. Agora João conta com o pai Marcos e com o tio Alexandre. Em entrevistas 
a assistentes sociais e psicólogos, João deixou claro o forte desejo de manter a 
família que conquistou. (MÁIRAN, Paula. Juiz Oficializa Adoção de Criança por 
Gays, Jornal O DIA, Rio de Janeiro, 02.08.98). 

 



Ainda que com decisões esparsas, o assunto não está solidificado. Há os que 

consideram possível a adoção por homossexuais, sob o argumento de que não se pode negar, 

principalmente àqueles que são órfãos, o direito de fazer parte de uma família, de receber 

proteção e amor, e que esses atributos são inerentes a qualquer ser humano, seja ele hetero ou 

homossexual, e, ainda que a inadmissibilidade da adoção por casais homossexuais irá 

acarretar prejuízos ao menor, principalmente quanto ao aspecto patrimonial, já que, sendo 

filho, passa a ter todos os direitos pertinentes à filiação, guarda, alimentos e sucessão, que, ao 

invés de ter em relação a duas pessoas que adotam, terá apenas em relação ao adotante. 

Alhures, o assunto não pode apenas ser resolvido pela boa vontade e opinião de 

juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores, mas também pela atuação firme 

dos legisladores, doutrinadores, e pela evolução de conceitos por parte de todos os cidadãos, o 

que é um caminho longo e demorado, pois há o outro lado da moeda, ou seja, o direito dessas 

crianças sem lar, de viverem em uma família convencional, onde esteja bem definido o papel 

do homem e da mulher, o papel individual que cada um exerce na família sem o estigma do 

homossexualismo, que quer queira, quer não, talvez não seja o melhor exemplo de vida a ser 

dado a uma criança, e nem à sua formação como um ser bem resolvido e definido. 

Aqui, na verdade, não se trata de mera iniciativa dos estudiosos do direito, de garantir 

direitos iguais aos homossexuais, inclusive os de adoção, pois se tratando de desiguais, que 

levam uma vida sexual e pessoal colidindo com o aceito culturalmente em nossa sociedade, 

não pode servir de modelo e nem de exemplo, assegurando a eles os direitos adequados à sua 

opção sexual. 

Incorre em erro quem procura equiparar as relações homossexuais às relações de 

família, posto que, a definição de família tem a finalidade de garantir a especial proteção do 

Estado, na dicção do caput do artigo 226 da CF/88. 

 



Sendo assim, da relação homossexual pode resultar satisfação afetiva e sexual, sem 
relevância, no entanto para o Poder Público, porque dali não serão gerados filhos, 
isso porque, se filhos houver, receberão tutela do Direito de Família, mas a relação 
da qual se originaram será formada entre uma das partes e um terceiro, e não aquela 
homossexual, por razões fisiológicas, logo, nem poderá ter por mãe homossexual do 
sexo masculino a criança adotada, em face do necessário estabelecimento de 
“papéis” para a formação psíquica da criança, como largamente é tratado o tema pela 
psicologia147. 

 

A mudança dos padrões sociais não se faz por decisão judicial, nem mesmo pela lei, 

mas ocorre na psique dos cidadãos. Na instância judicial, entretanto, não há como ignorar as 

determinações constitucionais, nem os padrões sociais. Se a moral da sociedade brasileira 

permitisse a união homossexual como família, certamente a Constituição Federal sofreria a 

necessária modificação. 

Argumentam os defensores das uniões homoafetivas que o casamento apenas entre 

homem e mulher infringe a isonomia prevista na norma constitucional. Entretanto, a 

colocação não logra definir o tema em sentido contrário, pois se há norma restritiva na Carta 

Magna, originária, como aquela referente à isonomia, a sistemática de interpretação não pode 

excluir ou ignorar uma em face da outra. A alegação de infração ao princípio da isonomia 

também não tem o condão de converter a situação em lícita, isso porque, como largamente 

difundido, o conceito de isonomia inclui tratamento desigual para os desiguais, assim já se 

manifestaram doutrina e jurisprudência pátrias. 

Alguns autores entendem que, sendo o requerente homossexual, a adoção não pode 

ser deferida. Arnaldo Marmitt, em sua obra “Adoção”, escreveu um capítulo denominado 

“Adoção por pessoas contra-indicadas” onde afirma que: 

[...] se de um lado não há impedimento contra o impotente, não vale o mesmo 
quanto aos travestis, aos homossexuais, às lésbicas, às sádicas, etc., sem condições 
morais suficientes. A inconveniência e a proibição condiz mais com o aspecto 
moral, natural e educativo148. 
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No entender de Arnaldo Marmitt, 

 
 

No caso de dois homossexuais que vivam juntos, muito embora não haja nenhum 
impedimento legal, entendemos que essa adoção não deveria ser possível, pois o 
adotado teria um referencial desvirtuado do papel de pai e de mãe, além de 
problemas sociais de convivência em razão do preconceito, condenação e represália 
por parte de terceiros, acarretando um risco ao bem-estar psicológico do adotado 
que não se pode ignorar149. 

 

De modo geral, verifica-se que os juristas reconhecem a inexistência de vedação 

legal para a adoção por homossexuais, justificando seu posicionamento contrário em questões 

relacionadas à moral e o que julgam ser melhor para o desenvolvimento psicológico do 

adotando. De outro lado, vozes se levantam favoráveis a adoção por homossexuais, e o que 

mais se argumenta em favor da questão é que o impedimento de homossexuais adotarem 

constitui ato discriminatório e que atenta contra o direito do ser humano. 

Registre-se, então, como a doutrina relaciona tais condições com o fato de ser o 

requerente da adoção pessoa homossexual. 

 

Entendemos que uma união entre homossexuais, masculina ou feminina, que possui 
as características de uma união estável onde viceja um lar respeitável e duradouro, 
cumprindo os parceiros os deveres assemelhados aos conviventes, como a lealdade, 
a fidelidade, a assistência recíproca, o respeito mútuo, numa verdadeira   comunhão   
de vida   e   interesse  etc.,  não poderá ser havido como incompatível com a 
natureza da medida, já que apto a oferecer um ambiente familiar adequado à 
educação da criança ou do adolescente150. 

 

O que impedirá, pois, o acolhimento do pedido de colocação em família substituta 
será, na verdade, o comportamento desajustado do homossexual, jamais a sua 
homossexualidade. Assim, se ele cuidar e educar a criança dentro dos padrões 
aceitos pela sociedade brasileira, a sua homossexualidade não poderá servir de 
pretexto para o juiz indeferir a adoção [...] pleiteada151. 
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A homossexualidade não deve ser encarada como óbice à adoção, sendo certo que, 
em nossa função judicante, se depararmos com um caso dessa natureza [...] não 
teremos dúvidas em deferi-lo. Em nosso entender, terá melhor ‘destino’ a criança 
adotada por uma família, mesmo chefiada por homossexual, do que permanecer 
como mais um dos milhões sem-teto, sem família, só antevendo pela frente um 
futuro infame e sem nenhuma perspectiva como os incontáveis pequeninos 
brasileiros que hoje perambulam pelas ruas, vivem em favelas ou até ao relento152. 

 

 

Um dos argumentos utilizados por aqueles que negam aos homossexuais o direito de 

adotar é a possibilidade de prejudicar o desenvolvimento psicológico e social do menor.  

Sobre isso, vários estudos apontam em sentido contrário. Vejamos alguns que concluem 

favoravelmente a adoção nessas circunstâncias: 

 
Na Califórnia, há pesquisadores que, desde meados de 1970, vêm estudando 
famílias formadas por lésbicas e gays. Concluíram que crianças com dois pais do 
mesmo sexo são tão ajustadas quanto as crianças com os pais dos dois sexos. Nada 
há de incomum quanto ao desenvolvimento do papel sexual dessas crianças153. 
 
 

Veja-se como os psicólogos e psicanalistas encaram a questão: 

 
Subtraindo-se os métodos de inseminação artificial, ‘barrigas de aluguel’ e 
quaisquer outros métodos artificiais que se possa lembrar, pessoas do mesmo sexo 
não podem juntas produzir filhos e, do outro lado da moeda, outras pessoas, de 
sexos diferentes, mas que não podem ou não querem filhos que produziram por 
métodos não artificiais entregam essas mesmas crianças à adoção. Temos, assim, 
milhares de crianças carentes de um lar de um lado e provavelmente a mesma 
quantidade de homossexuais querendo ter filhos. [...] Parece-me que uma primeira 
‘preocupação’ apontada quando se fala em adoção por homossexuais diz respeito à 
possibilidade da opção sexual dos pais vir a influenciar a dos filhos. Em primeiro 
lugar, acredito que devamos pensar no fato de que quase a totalidade de 
homossexuais vem de um núcleo familiar se não tradicional, pelo menos 
heterossexual. Se a expressão erótica dos pais influenciasse necessariamente a dos 
filhos, isso não aconteceria. Em segundo lugar, a identificação que ocorre dos 
filhos para com os pais geralmente do mesmo sexo não tem a ver diretamente com 
o sexo em si, mas sim com a função que ele exerce154. Obviamente de maneira 
geral tendemos a ‘colar’ o materno e feminino na mãe e o paterno e masculino no 
pai, mas muitas vezes até mesmo em famílias que apresentam um esquema 
tradicional, o pai assume a função materna e a mãe a função paterna, sem que isso 
prejudique o desenvolvimento ou influencie a expressão sexual ou erótica dos 
filhos. [...] Parece-me que o que influencia a sexualidade ou qualquer outra forma 
de expressão dos filhos está mais ligado ao tipo de relação que os pais estabelecem 
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entre si, para com os filhos e com o mundo do que outra coisa. [...] Podendo avaliar 
a questão dos homossexuais por esse prisma, ou seja, entendendo pai e mãe como 
função paterna e materna e não literalmente, não há ‘contra-indicações’ específicas 
além das que existem para qualquer ou quaisquer pessoas independentemente de 
sua opção sexual, já que as funções que vão exercer independem do gênero 
sexual155. 
 

A família gay é uma modalidade que ora ganha maior visibilidade. [...] Essa forma 
de união torna-se mais polêmica quando o modelo tradicional familiar questiona 
quais os princípios morais que serão utilizados para educar a criança membro dessa 
relação. Como ela irá compreender sua família constituída por dois homens ou duas 
mulheres, quando a grande maioria encontra-se representada por um homem e uma 
mulher? As respostas a esses questionamentos e vários outros existentes começam 
a ser expressas a partir das experiências bem sucedidas, onde casais gays educam 
suas crianças e lhes proporcionam um ambiente tão saudável ou melhor do que os 
oferecidos por vários casais heterossexuais. Quanto aos aspectos teóricos que 
embasam esta problemática, observam-se discussões, como por exemplo a do 
psicanalista Acyr Maia, autor do livro Psicologia e Homossexualidade, que afirma 
que nada impede que casais homossexuais eduquem com sucesso uma criança, pois 
‘de acordo com a psicanálise, a função materna e paterna são exercidas pela 
linguagem (...) Mas qualquer pessoa, independente do sexo biológico pode suprir 
essa carência’ (Maia apud Mazzaro, 1998)156. 

 

Recentemente, a doutora em psicanálise Maria Rita Kehl disse que qualquer um 
pode ser mãe, o sentimento de maternidade é uma construção cultural. Ou seja, não 
importa se são os pais biológicos ou do sexo masculino, a criança necessita de 
alguém que cumpra o papel de ‘função materna’, para que ela se desenvolva com 
os cuidados específicos. [...] Maria Rita salienta que não se deve cair nos clichês de 
quem vai ser o pai ou a mãe, mas sim quem irá desempenhar a ‘função materna’ ou 
‘função paterna’. É claro que há pai e mãe, mas o que interessa saber é a função. O 
que estas pesquisas têm mostrado também, é que todas as sociedades cujos arranjos 
produzem e criam crianças, incluindo os homossexuais, vão ser semelhantes ao 
molde tradicional de família, ou seja, caracterizam-se pelo comportamento afetivo 
e pelas trocas intersubjetivas,  pelo  convívio,  companheirismo   e   apoio   mútuo   
entre   seus membros. Assim como existem casais hétero estáveis para ter um filho, 
casais homossexuais possuem a mesma condição para tê-los157. 

 

A jurisprudência, embora ainda tímida, vem em socorro dos homossexuais quanto a 

questão da adoção, embora ela não possa ser aplicada generalizadamente, devendo cada caso 

ser estudado dentro de suas características, do comportamento do candidato à adoção e outros 

fatores conforme já vimos anteriormente, não podendo uma decisão favorável em um caso 
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específico e isolado servir de modelo a outros casos, estes que deverão ser analisados de 

acordo com suas características. 

Mas vejamos a seguir duas decisões judiciais: uma em caso de pedido de guarda e 

outra relativa à adoção. 

 

CRIANÇA OU ADOLESCENTE – GUARDA – PEDIDO FORMULADO POR 
HOMOSSEXUAL – DEFERIMENTO – Medida de natureza provisória que pode 
ser revogada se constatado desvio na formação psicológica do menor.O fato do 
guardião ser homossexual não obstaculiza o deferimento da guarda da criança, pois 
esta é medida de natureza provisória, podendo, portanto, ser revogada a qualquer 
momento diante da constatação de desvirtuamento da formação psicológica do 
menor (Apelação Cível n.° 35466-0/7 – Câmara Especial TJSP – RJ 
23/201)158.             
 
 
ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER – 
ALEGAÇÃO DE SER HOMOSSEXUAL O ADOTANTE – DEFERIMENTO DO 
PEDIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 
1. Havendo os pareceres de apoio (psicológico e de estudos sociais) considerado 
que o adotado, agora com dez anos, sente orgulho de ter um pai e uma família, já 
que abandonado pelos genitores com um ano de idade, atende a adoção aos 
objetivos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
desejados por toda a sociedade. 
2. Sendo o adotante professor de ciências de colégios religiosos, cujos padrões de 
conduta são rigidamente observados, e inexistindo óbice outro, também é a adoção, 
a ele entregue, fatos de formação moral, cultural e espiritual do adotado. 
3. A afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual 
constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho à adoção de menor, se 
não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de 
deformar o caráter do adotado, por mestre a cuja atuação é também entregue a 
formação moral e cultural de muitos   outros jovens.  Apelo improvido. (Ac. Um. 
Da 9ª CC TJRJ – AC 14.332/98 – Rel. Desembargador Jorge de Miranda 
Magalhães, j. 23.03.1999, DJ/RJ 26.08.1999, p. 269, ementa oficial)159. 

 
 

A Constituição da República assegura igualdade de todos perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, não admite o texto constitucional qualquer tipo de preconceito ou 

discriminação na decisão judicial quando afirma que “ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política”, estando previsto ainda que 

“a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. 

 



 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

Da análise de tudo o que aqui foi estudado depreende-se que o Brasil ainda está 

longe de positivar o direito das pessoas que vivem em um relacionamento homoafetivo, tanto 

no que diz respeito à partilha de bens e ao direito de adotar. 

Apesar da Constituição Federal determinar, com base nos princípios da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana e da isonomia, ainda há uma diferenciação de tratamento quando 

esses direitos são questionados por parceiros homossexuais. 

No caso de nosso estudo, nos remetemos à análise dos argumentos que levaram à 

necessidade de reavaliação de determinados conceitos em Direito de Família, bem como à 

exposição destes.  

A família patriarcal perpassou a história do país e marcou, profundamente, a 

formação do homem brasileiro. A superação da família patriarcal é fato histórico e social 

comprovado. A família, tendo desaparecido suas funções tradicionais, no mundo do “ter” 

burguês, reencontrou-se a partir do fundamento da afetividade, independente do modelo que 

adote. O princípio da afetividade tem fundamento constitucional e não é fato exclusivamente 

moral ou religioso. 

O modelo tradicional de família composto de pai, mãe e filhos hoje ainda persiste, 

mas se encontra atualmente ao lado de novas formações familiares às quais o Direito busca 

agregar e dar conta de suas demandas. O novo conceito de família, conforme visualizamos, é 

bastante diversificado, delineando ao Direito de Família novos patamares de análise, visando 
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assegurar, sobretudo, os interesses dos parceiros envolvidos em sua plenitude. A redefinição 

de conceitos que se erigiu a partir das mudanças legítimas ainda está acontecendo, na 

proporção da dinamicidade das mudanças que ocorrem na sociedade. 

Nesse processo, transcendem os aspectos da objetividade, buscando incorporar a 

subjetividade envolvida com vistas ao reconhecimento de direitos patrimoniais, onde o afeto 

surge como o principal elo de ligação e o elemento intermediador das questões, não sendo 

este fruto da biologia e sim da convivência. O desafio que se coloca nesse sentido aos juristas 

que se ocupam das questões do Direito de Família é a capacidade de perceber todos os 

meandros da questão, ou seja, as pessoas em sua dimensão ontológica. 

O Direito está progredindo no que tange a esta questão e vem pouco a pouco se 

remodelando e acompanhando as mudanças sociais e buscando atender, sobretudo de forma 

efetiva às situações da vida concreta, haja vista que os fatos são antes legítimos para então 

serem tornados legais, ou seja, passíveis do arbítrio do Estado através de suas normatizações.  

Vemos que hoje a sociedade em sua dinâmica estabelece modernos status no âmbito 

familiar, ampliando e modificando conceitos tradicionalmente arraigados. Nos novos papéis 

sociais e a partir dos recentes conceitos adquiridos pelos sujeitos sociais, surgem situações às 

quais o Direito busca fazer frente. 

É necessário que o operador do Direito esteja cada vez mais atento às transformações 

que ocorrem na sociedade com o objetivo de ser um instrumento de transformação social e 

não apenas um técnico em legislação. Assim, será possível reduzir os abismos que separam o 

cidadão do Estado a fim de alcançarmos uma sociedade mais igualitária e justa para todos. 

Em situações relacionadas à homossexualidade, a discussão fica mais complexa na 

medida em que ainda não se dispõe dos mecanismos adequados e suficientes para efetivação 

de uma investigação específica sobre a situação real enfrentada pelos parceiros homoafetivos, 

dando ensejo às decisões pautadas na maioria das vezes, em um levantamento superficial e 



que nem sempre mostra a realidade vivenciada pelos conviventes, levando muitos juízes a 

decidirem as situações que se apresentam baseados no direito obrigacional, ignorando o afeto 

existente entre os envolvidos e que certamente equipararia esses relacionamentos à união 

estável amparada por nossa legislação. 

É preciso considerar, contudo, que o Direito nasce dos fatos sociais, das relações 

existentes entre os seres humanos. A omissão do legislador em relação ao não reconhecimento 

dos direitos aos homossexuais que vivem numa união homoafetiva não implica no 

desaparecimento desses direitos. 

A ausência de lei disciplinando a matéria não impedirá que juízes e tribunais julguem 

de forma distinta as lides que se apresentam, decorrentes da parceria existente entre essas 

minorias. 

No Brasil, nas questões referentes à partilha de bens nas lides que envolvem relações 

homoafetivas, as opiniões divergem. Há os que defendem que este direito pertence ao campo 

obrigacional e os que adotam a postura de fazer a analogia da união homoafetiva com a união 

estável, e, assim sendo, concedem ao parceiro homossexual o direito a meação dos bens 

adquiridos durante a união. 

Face à inexistência de legislação específica, os princípios constitucionais da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, tem sido tomados como base nas decisões de 

lides que envolvem as relações homoafetivas, dando ensejo à utilização da analogia e dos 

princípios gerais do direito no sentido de abrigar os direitos concernentes aos sujeitos dessas 

relações. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “a lei não deve ser fonte de 

privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar 



eqüitativamente todos os cidadãos, impossibilitando à ordem jurídica as desequiparações 

fortuitas ou injustificadas160”. 

No caso da adoção, o que se deve levar em consideração é o melhor interesse da 

criança. Nesse sentido, não seria coerente afirmar que os homossexuais não têm o direito de 

adotar, mas, ao mesmo tempo, é preciso considerar que a adoção não é um fato simples, 

definindo a necessidade de se considerar a pluralidade de aspectos envolvidos, privilegiando 

sempre o bem estar do adotando.  

Pode-se afirmar, no entanto, que a adoção por homossexuais ainda é vista com muito 

preconceito no Brasil. No entender dos que se posicionam contra esse tipo de adoção, o fato 

prejudicará o desenvolvimento social e psicológico do menor, haja vista que, apesar dos 

pequenos avanços na questão, a homossexualidade ainda é encarada como uma 

“anormalidade”, dando ensejo ao preconceito tanto aos que a vivenciam quanto àqueles que 

pudessem vir a ser adotados.  

Não existe um dispositivo legal que impeça a adoção por homossexuais. Há, 

entretanto, que se considerar todos os fatores intervenientes da questão, verificando se os 

requerentes atendem aos preceitos necessários a fornecer um ambiente familiar saudável para 

o adotando, proporcionando proteção, afeto, segurança, entre outros. 

Não se pode excluir os direitos das pessoas por causa da sua preferência sexual, sob 

pena de se infringir o respeito à dignidade humana, o princípio da igualdade e a vedação de 

tratamento discriminatório de qualquer ordem. 
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ANEXO 1 

Câmara dos Deputados 

Projeto de lei nº 1.151, de 1995 

Da Deputada Marta Suplicy (PT-SP). 

 

Disciplina a união civil entre pessoas do mesmo 
sexo e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
 
Art. 1o. É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua união civil, 
visando a proteção dos direitos à propriedade. 
 
Art. 2o. A união civil entre pessoas do mesmo sexo constitui-se mediante registro em livro 
próprio, nos Cartórios de Registros Civil de Pessoas Naturais.  
 
Parágrafo 1o. Os interessados e interessadas comparecerão perante os oficiais de Registro 
Civil exibindo: 
 
– prova de serem solteiros ou solteiras, viúvos ou viúvas, divorciados ou divorciadas; 
– prova de capacidade civil plena; 
– instrumento público de contrato de união civil. 

 
Parágrafo 2o. O estado civil dos contratantes não poderá ser alterado na vigência do contrato 
de união civil. 
 
Art. 3o. O contrato de união civil será lavrado em Ofício de Notas, sendo livremente 
pactuado. Deverá versar sobre disposições patrimoniais, deveres, impedimentos e obrigações 
mútuas. 
 
Parágrafo único. Somente por disposição expressa no contrato, as regras nele estabelecidas 
também serão aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrência para a formação de 
patrimônio comum. 
 
Art. 4o. A extinção da união civil ocorrerá: 
 
I - pela morte de um dos contratantes; 
II - mediante decretação judicial; 
 
Art. 5o. Qualquer das partes poderá requerer a extinção da união civil: 
 
I - demonstrando a infração contratual em que se fundamenta o pedido; 
II - alegando o desinteresse na sua continuidade; 
 
Parágrafo 1o. As partes poderão requerer consensualmente a homologação judicial da 
extinção da união civil. 
 



Parágrafo 2o. O pedido judicial de extinção da união civil, de que tratam o inciso II e o 
parágrafo 1o deste arquivo, só será admitido após decorridos 2 (dois) anos de sua constituição. 
 
Art. 6o. A sentença que extinguir a união civil conterá a partilha dos bens dos interessados, de 
acordo com o disposto no instrumento público. 
 
Art. 7o. O registro de constituição ou extinção da união civil será averbado nos assentos de 
nascimento e casamento das partes. 
 
Art. 8o. É crime, de ação penal pública condicionada à representação, manter o contrato de 
união civil a que se refere esta Lei com mais de uma pessoa, ou infringir o parágrafo 2o do 
artigo 2o. 
 
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
 
Art. 9o. Alteram-se os artigos da Lei No. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que passam a 
vigorar com as seguintes redações: 
 
"Art.29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: (...) 
 
IX - os contratos de união civil entre pessoas do mesmo sexo. 
 
§ 1º Serão averbados: (...) 
 
g) a sentença que declarar e extinção da união civil entre pessoas do mesmo sexo.  
Art. 33. Haverá em cada cartório, os seguintes livros, todos com trezentas folhas cada um: 
(...) 

III - B - Auxiliar - de registro de casamento religioso para efeitos civis e contratos de união 
civil entre pessoas do mesmo sexo.  
Art. 167. No registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 
 
I – o registro: (...) 
35 - dos contratos de união civil entre pessoas do mesmo sexo que versarem sobre 
comunicação patrimonial, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a 
qualquer das partes, inclusive os adquiridos posteriormente à celebração do contrato.  

II – a averbação: (...) 
14 - das sentenças de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação do casamento e 
de extinção de união civil entre pessoas do mesmo sexo, quando nas respectivas partilhas 
existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro." 
 
Art. 10. O bem imóvel próprio e comum dos contratantes de união civil com pessoa do 
mesmo sexo é impenhorável, nos termos e condições regulados pela lei 8.009, de 29 de março 
de 1990. 
 
Art. 11. Os artigos 16 e 17 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 passam a vigorar com a 
seguinte redação. 
“Art. 16 (...) 



Parágrafo 3o. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 
mantém, com o segurado ou com a segurada a união estável de acordo com o Parágrafo 3o do 
art. 226 da Constituição Federal, ou união civil com pessoa do mesmo sexo, nos termos da lei. 
 
Art. 17 (...) 
 
Parágrafo 2o. O cancelamento da inscrição do cônjuge e do companheiro ou companheira do 
mesmo sexo se processa em face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, 
certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em 
julgado".  
 
Art. 12. Os artigos 217 e 241 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 passam a vigorar com 
a seguinte redação. 
 
"Art. 217 (...) 
 
 c) A companheira ou companheiro designado que comprove união estável com entidade 
familiar, ou união civil com pessoa do mesmo sexo, nos termos da lei. 
(...) 
 
Art. 241 (...) 
 
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união 
estável como entidade familiar, ou união civil com pessoa do mesmo sexo, nos termos da lei". 
 
Art. 13. No âmbito da Administração Pública, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
disciplinarão, através de legislação própria, os benefícios previdenciários de seus servidores 
que mantenham união civil com pessoas do mesmo sexo. 
 
Art. 14. São garantidos aos contratantes de união civil entre pessoas de mesmo sexo, desde a 
data de sua constituição, os direitos à sucessão regulados pela lei nº 8.971, de 28 de Dezembro 
de 1994. 
 
Art. 15. Em havendo perda de capacidade civil de qualquer um dos contratantes de união civil 
entre pessoas do mesmo sexo, terá a outra parte a preferência para exercer a curatela. 
 
Art. 16. O inciso I do art. 113 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 passa a vigorar com a 
seguinte redação :  
 
"Art. 113 (...)  
 
I - ter filho, cônjuge, companheira de união civil entre pessoas do mesmo sexo,brasileiro ou 
brasileira". 
 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 



 
ANEXO 2 

Câmara dos Deputados 

Projeto de lei nº 1.151, de 1995 

Da Deputada Marta Suplicy (PT-SP). 

 
 
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO 
 
 

Disciplina a parceria civil registrada entre 
pessoas do mesmo sexo e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 

 
Art. 1º. É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua parceria civil 
registrada, visando à proteção dos direitos à propriedade, à sucessão e aos demais regulados 
nesta Lei. 
 
Art. 2º. A parceria civil registrada constitui-se mediante registro em livro próprio, nos 
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais na forma que segue. 
 
§ 1º. Os interessados comparecerão perante os Oficiais de Registro Civil, apresentando os 
seguintes documentos: 
 
I - declaração de serem solteiros, viúvos, ou divorciados; 
 
II - prova de capacidade civil absoluta, mediante apresentação de certidão de idade ou prova 
equivalente; 
 
III - instrumento público do contrato de parceria civil. 
  
§ 2º. Após a lavratura do contrato a parceria civil deve ser registrada em livro próprio no 
Registro Civil de Pessoas Naturais. 
 
§ 3º. O estado civil dos contratantes não poderá ser alterado na vigência do contrato de 
parceria civil registrada. 
 
Art. 3º. O contrato de parceria registrada será lavrado em Ofício de Notas, sendo livremente 
pactuado e versando sobre disposições patrimoniais, deveres, impedimentos e obrigações 
mútuas. 
 
§ 1º. Somente por disposição expressa no contrato, as regras nele estabelecidas também serão 
aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrência para formação de patrimônio 
comum.  
 



§ 2º. São vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou guarda de crianças ou 
adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos parceiros. 
 
Art. 4º. A extinção da parceria registrada ocorrerá: 
 
I - pela morte de um dos contratantes; 
 
II - mediante decretação judicial; 
 
III - de forma consensual, homologada pelo juiz.  
 
Art. 5º. Qualquer das partes poderá requerer a extinção da parceria registrada: 
 
I - demonstrando a infração contratual em que se fundamenta o pedido; 
 
II - alegando o desinteresse na sua continuidade. 
 
Parágrafo único. As partes poderão requerer consensualmente a homologação judicial da 
extinção de sua parceria registrada. 
 
Art. 6º. A sentença que extinguir a parceria registrada conterá a partilha dos bens dos 
interessados, de acordo com o disposto no contrato. 
 
Art. 7º. É nulo de pleno direito o contrato de parceria registrada feito com mais de uma 
pessoa ou quando houver infração ao § 2º do artigo 2º desta Lei. 
 
Parágrafo único. Ocorrendo a infração mencionada no caput, seu autor comete o crime de 
falsidade ideológica, sujeitando-se às penas do artigo 299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940.  
 
Art. 8º. Alteram-se os arts. 29, 33 e 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
"Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais (...) 
IX - os contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo. Parágrafo 1º. 
Serão averbados: (...) 
 
g) a sentença que declarar e extinção da parceria civil registrada entre pessoas do mesmo 
sexo. 
 
Art. 33. Haverá em cada cartório, os seguintes livros: (...) 
 
III - E - de registro de contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo. 
 
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 
 
I - o registro: (...) 
 
35 - dos contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo que versem sobre 



comunicação patrimonial, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a 
qualquer das partes, inclusive os adquiridos posteriormente à celebração do contrato. 
 
II - a averbação: (...) 
14 - das sentenças de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação do casamento e 
de extinção de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo, quando nas respectivas 
partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro”. 
 
Art. 9º. O bem imóvel próprio e comum dos contratantes de parceria civil registrada entre 
pessoas do mesmo sexo é impenhorável, nos termos e condições regulados pela lei 8.009, de 
29 de março de 1990. 
 
Art. 10. Registrado o contrato de parceria civil de que trata esta Lei, o parceiro será 
considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente 
do segurado. Parágrafo único. A extinção do contrato de parceria implica o cancelamento da 
inscrição a que se refere o caput deste artigo.  
 
Art. 11. O parceiro que comprove a parceria civil registrada será considerado beneficiário da 
pensão prevista no art. 217, I, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
 
Art. 12. No âmbito da Administração Pública, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
disciplinarão, através de legislação própria, os benefícios providenciarias de seus servidores 
que mantenham parceria civil registrada com pessoa do mesmo sexo.  
 
Art. 13. São garantidos aos contratantes de parceria civil registrada com pessoa do mesmo 
sexo, desde a data de sua constituição, os direitos à sucessão, nas seguintes condições: 
 
I - o parceiro sobrevivente terá direitos, desde que não firme novo contrato de parceria civil 
registrada, ao usufruto da quarta parte dos bens do de cujus, se houver filhos desde; 
 
II - o parceiro sobrevivente terá direito, enquanto não contratar nova parceria civil registrada, 
ao usufruto da metade dos bens do de cujus, se não houver filhos, embora não sobrevivam 
ascendentes; 
 
III - na falta de descendentes e ascendentes, o parceiro sobrevivente terá direito à totalidade 
da herança; 
 
IV - se os bens deixados pelo autor da herança resultar de atividade em que haja a colaboração 
do parceiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. 
 
Art. 14. O art. 454 da Lei 3071, de 1º de janeiro de 1916, passa a vigorar acrescido de § 3º, 
com a redação que se segue, passando o atual § 3º a § 4º: 
 
"Art. 454. (...) 
 
§ 1º (...) 
 
§ 2º (...) 
 
§ 3º Havendo parceria civil registrada com pessoa do mesmo sexo, a esta se dará a curatela. 



Art. 15. O art. 113 da Lei 6.815, de agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 113. (...) 
VI - ter contrato de parceria civil registrada com pessoa de nacionalidade brasileira". 
 
Art. 16. É reconhecido aos parceiros o direito de composição de rendas para aquisição da casa 
própria e todos os direitos relativos a planos de saúde e seguro de grupo. 
 
Art. 17. Será admitida aos parceiros a inscrição como dependentes para efeitos de legislação 
tributária. 
 
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXO 3 
 

Câmara dos Deputados 

Projeto de lei nº 5.252, DE 2001. 

Do Deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). 
 

 Cria e disciplina o Pacto de Solidariedade entre 
as pessoas e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º É assegurado a duas pessoas o estabelecimento do pacto de solidariedade, visando à 
proteção dos direitos à propriedade, à sucessão e aos demais regulados nesta lei. 
 
Art. 2º O pacto de solidariedade constitui-se mediante registro de livro próprio, nos Cartórios 
de Registro Civil e de Pessoas Naturais. 
 
§ 1º O interessados comparecerão perante os Oficiais de Registro Civil, exibindo: 
 
I - prova de serem solteiros, viúvos, separados ou divorciados; 
II - prova de capacidade civil; 
III - instrumento público do pacto de solidariedade. 
 
§ 2º O estado civil dos pactuantes não poderá ser alterado na vigência do pacto de 
solidariedade, sendo nula de pleno direito qualquer alteração. 
 
Art. 3º O pacto de solidariedade será levado em Ofício de Notas, sendo livremente pactuado e 
versado sobre disposições patrimoniais, deveres, impedimentos e obrigações mútuas. 
 
§ 1º Somente por disposição expressa no pacto de solidariedade, as regras nele estabelecidas 
também serão aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrência para formação do 
patrimônio em comum. 
 
§2º São vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou guarda de crianças ou 
adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos pactuantes. 
 
Art. 4º A extinção do pacto de solidariedade ocorrerá: 
 
I - pela morte de um dos pactuantes; 
II - pela nulidade absoluta do pacto de solidariedade; 
III - por decisão consensual dos pactuantes 
IV - mediante decretação judicial. 
 
Art. 5º A morte de um dos pactuantes gera ao que sobreviver os direitos sucessórios e 
previdenciários reservados nos termos do instrumento público do pacto de solidariedade: 
 
Parágrafo único A sucessão patrimonial e o usufruto previstos na presente lei dar-se-ão 
através de processo de inventário e partilha, obedecendo à legislação processual vigente. 



Art. 6º Observa-se a nulidade absoluta de pleno direito do pacto de solidariedade quando 
inexistem as condições pessoais que habilitem qualquer dos pactuantes ao seu 
estabelecimento. 
 
§ 1º - por ser de interesse público, a nulidade de pleno direito pode ser argüida por qualquer 
pessoa a qualquer tempo, através de ação declaratória. 
 
§ 2º - a sentença declaratória da nulidade do pacto de solidariedade extingue retroativamente 
qualquer efeito produzido pelo pacto de solidariedade. 
 
§ 3º - ocorrendo a infração mencionada no caput do presente, seu autor comete crime de 
falsidade ideológica, sujeitando-se às penas do art. 229 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
setembro de 1940. 
 
Art. 7º Podem as partes do comum acordo requerer a homologação judicial da extinção do 
pacto de solidariedade. 
 
§ 1º - A petição de extinção do pacto de solidariedade deverá conter inventário de bens 
comuns aos pactuantes, bem como a sua partilha. 
 
§ 2º - Apresentada a petição ao juiz, este verificará se esta preenche os requisitos legais e, em 
audiência própria, mandará reduzir a termo as declarações dos pactuantes, homologado, a 
extinção do pacto depois de ouvir o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 3º - Caso não haja consenso sobre a partilha dos bens, decidirá o juiz sobre a divisão dos 
mesmos. 
 
Art. 8º - Qualquer das partes poderá requerer a extinção do pacto de solidariedade: 
 
I - demonstrando a infração pactual em que se fundamente o pedido; 
 
II - alegando o desinteresse na sua continuidade. 
 
§ 1º - A petição requerendo a extinção do pacto de solidariedade será recebida pelo juiz que 
arbitrará prazo de 5 (cinco) dias para contestação do outro pactuante e, posterior manifestação 
do Ministério Público em igual prazo. Reduzidas a termo as declarações das partes em 
audiência própria, decidirá o juiz sobre a extinção ou não do pacto de solidariedade. 
 
Parágrafo único No caso de extinção litigiosa ao pacto de solidariedade, obedecer-se-ão as 
regras de partilha previstas no artigo precedente. 
 
Art. 9º - Homologada a extinção do pacto, averba-se á a sentença no registro civil e, havendo 
bens imóveis, na circunscrição em que se acham registrados. 
 
Art. 10 - Alteram-se os arts. 29, 33, 167 e inclua-se o Capítulo XV no Título II com seus 
respectivos artigos, renumerando-se os demais constantes da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
"Art. 29 Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: 
 



(...) 
 
IX- os pactos de solidariedade entre pessoas. 
 
§ 1º Serão averbados: 
 
(...) 
 
g) a sentença que declarar a extinção do pacto de solidariedade ente as pessoas. 
 
Art. 33. Haverá em cada cartório, os seguintes livros, todos com 300 (trezentas) folhas cada 
um: 
 
(...) 
 
Parágrafo único No Cartório do 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciário, em cada comarca, 
haverá outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao estado civil, bem como os 
pactos de solidariedade entre pessoas, designando sob a letra "E", com 150 (cento e 
cinqüenta) folhas, podendo o juiz competente, nas comarcas de grande movimento, autorizar 
o seu desdobramento, pela natureza dos atos que nele devam ser registrados, em livro 
especiais. 
 
Capítulo XV 
 
Do Pacto de Solidariedade entre as Pessoas. 
 
Art. 114. Do pacto de solidariedade será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato, os 
pactuantes, as testemunhas e o oficial, sendo exarados: 
 
1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, estado civil, data e lugar de nascimento, profissão, 
domicílio e residência atual dos pactuantes. 
 
2º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento e ou de morte, domicílio e 
residência atual dos pais dos pactuantes; 
 
3º) relação dos documentos apresentados ao oficial do registro; 
 
4º) os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das 
testemunhas, que serão, pelo menos duas, a exceção dos casos em que a lei dispor de modo 
diverso; 
 
5º) os nomes e as idades dos filhos havidos e legitimados; 
 
6º) a margem do termo, a impressão digital do pactuante que não souber assinar o nome; 
 
Art. 115. Havendo iminente risco de vida de algum dos pactuantes, e não sendo possível a 
presença da autoridade competente para presidir o ato, o pacto de solidariedade poderá se 
realizar na presença de seis testemunhas, que comparecerão, dentro de 5 (cinco) dias, perante 
a autoridade juridicamente mais próxima, a fim de que seja realizadas a termo suas 
declarações. 



§ 1º Não comparecendo as testemunhas, espontaneamente, poderá qualquer interessado 
requerer sua intimação. 
 
§ 2º Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for 
a que tomou por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público e se realizarão as 
diligências necessárias para verificar a inexistência de impedimento para efetivação do pacto 
de solidariedade. 
 
§ 3º Ouvidos dentro de 5 ( cinco) dias os interessados que requerem e o órgão do Ministério 
Público, o juiz decidirá em igual prazo. 
 
§ 4º Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos. 
 
§ 5º Transitada em julgado a sentença, o juiz mandará registra-la no livro "E". 
 
(...) 
 
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 
 
I - o registro: 
 
(...) 
 
35 - dos pactos de solidariedade entre pessoas que versem sobre comunicação patrimonial, 
nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer das partes, 
inclusive os adquiridos posteriormente à celebração do pacto. 
 
II - a averbação: 
 
(...) 
 
14 - das sentenças de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação do casamento e 
de extinção do pacto de solidariedade entre pessoas, quando nas respectivas partilhas 
existirem imóveis ou direitos reais sujeitos à registro.". 
 
Art. 11. O bem imóvel próprio e comum dos pactuantes do pacto de solidariedade é 
impenhorável, nos termos e condições reguladas pela Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. 
 
Art. 12. Registrado o pacto de solidariedade de que trata esta Lei, o pactuante será 
considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente 
do segurado. 
 
Parágrafo único. A extinção do pacto de solidariedade implica o cancelamento da inscrição a 
que se refere o caput deste artigo. 
 
Art 13. O pactuante será considerado beneficiário da pensão prevista no art. 217, da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
 



Art. 14. No âmbito da Administração Pública, os Estados, os Município e o Distrito Federal 
disciplinarão, através de legislação própria, os benefícios previdenciários de seus servidores 
que mantenham um pacto de solidariedade. 
 
Art. 15. São garantidos aos pactuantes do pacto de solidariedade, desde a data de sua 
constituição, os direitos à sucessão, nas seguintes condições: 
 
I - o pactuante sobrevivente terá direitos, desde que não firme novo pacto de solidariedade, ao 
usufruto da quota parte dos bens do de cujus, se houver. 
 
II - o pactuante sobrevivente terá direito, enquanto não firmar novo pacto de solidariedade, ao 
usufruto da metade dos bens do de cujus, se não houver filhos, embora sobrevivam os 
ascendentes; 
 
III - na falta de descendentes ou ascendentes, o pactuante sobrevivente terá direito à totalidade 
da herança; 
 
IV - se os bens deixados pelo autor da herança resultar de atividade em que haja a colaboração 
do pactuante, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. 
 
Art. 16. Em havendo perda da capacidade civil de qualquer um dos pactuantes do pacto de 
solidariedade, terá a outra parte a preferência para exercer a curatela. 
 
Art. 17. O art. 113 da Lei da 6.815, de agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
"Art. 113 (...) 
   
VI - ter firmado o pacto de solidariedade". 
 
Art. 18. É reconhecido aos parceiros o direito de composição de rendas para aquisição da casa 
própria e todos os direitos relativos a planos de saúde e seguro de grupo. 
 
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Sala das sessões, de 09 de fevereiro de 1999. 
 
Deputado Roberto Jefferson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 25, DE 7 DE JUNHO DE 2000 (*) – DOU Nº 
110-E – DE  8/6/2000 

  
 

 Estabelece, por força de decisão judicial, procedimentos a 
serem adotados para a concessão de benefícios 
previdenciários ao companheiro ou companheira 
homossexual.  

  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0 

  
A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em reunião 
extraordinária realizada no dia 07 de Junho de 2000, no uso da competência que lhe foi conferida pelo inciso 
III, do artigo 7°, do Regimento Interno do INSS, aprovado pela Portaria nº 6.247, de 28 de dezembro de 1999, e  
  
CONSIDERANDO a determinação judicial proferida em Ação Civil Pública nº 
2000.71.00.009347-0; 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar procedimentos a 
serem adotados pela linha de benefícios, resolve: 
  
Art. 1º - Disciplinar procedimentos a serem adotados para a concessão de pensão por morte 
e auxílio-reclusão a serem pagos ao companheiro ou companheira homossexual.  
  
Art. 2º - A pensão por morte e o auxílio-reclusão requeridos por companheiro ou 
companheira homossexual, reger-se-ão pelas rotinas disciplinadas no Capítulo XII da IN 
INSS/DC n° 20, de 18.05.2000.  
  
Art. 3º - A comprovação da união estável e dependência econômica far-se-á através dos 
seguintes documentos: 
  
I- declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado como seu 
dependente; 
 
II- disposições testamentárias; 
 
III- declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência 
econômica); 
 
IV- prova de mesmo domicílio; 
 
V- prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos 
da vida civil; 
 
VI- procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
 
VII- conta bancária conjunta; 
 
VIII- registro em associação de classe, onde conste o interessado como dependente do 
segurado; 



IX- anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 
 
X- apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa 
interessada como sua beneficiária; 
 
XI- ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como 
responsável; 
 
XII- escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente; 
 
XIII- quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.  
  
Art. 4º - Para a referida comprovação, os documentos enumerados nos incisos I, II, III e IX 
do artigo anterior, constituem, por si só, prova bastante e suficiente, devendo os demais 
serem considerados em conjunto de no mínimo três, corroborados, quando necessário, 
mediante Justificação Administrativa JA.  
  
Art. 5º - A Diretoria de Benefícios e a DATAPREV estabelecerão mecanismos de controle 
para os procedimentos ora estabelecidos nesta Instrução Normativa.  
  
Art. 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  

CRÉSIO DE MATOS ROLIM  
Diretor-Presidente do INSS  

 
PAULO ROBERTO T. FREITAS  

Diretor de Administração  
 

LUIZ ALBERTO LAZINHO  
Diretor de Arrecadação  

 
SEBASTIÃO FAUSTINO DE PAULA  

Diretor de Benefícios  
 

MARCOS MAIA JÚNIOR  
Procurador Geral 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 5 
 

LEI N° 11.872 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. 
  
 

Dispõe sobre a promoção e reconhecimento da 
liberdade de orientação, prática, manifestação, 
identidade, preferência sexual e dá outras 
providências. 

  
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
  
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 

Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei 
seguinte: 

  
Art. 1° - O Estado do Rio Grande do Sul, por sua administração direta e indireta, reconhece o 
respeito à igual dignidade da pessoa humana de todos os seus cidadãos, devendo, para tanto, 
promover sua integração e reprimir os atos atentatórios a esta dignidade, especialmente toda 
forma de discriminação fundada na orientação, práticas, manifestação, identidade, 
preferências sexuais, exercidas dentro dos limites da liberdade de cada um e sem prejuízos a 
terceiros. 

§ 1° - Estão abrangidos nos efeitos protetivos desta Lei todas as pessoas, naturais e jurídicas, 
que sofrerem qualquer medida discriminatória em virtude de sua ligação, pública ou privada, 
com integrantes de grupos discriminados, suas organizações ou órgãos encarregados do 
desenvolvimento das políticas promotoras dos direitos humanos. 

§ 2° - Equiparam-se aos órgãos e organizações acima referidos a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, e sem personalidade jurídica, que colabore, de qualquer forma, na 
promoção dos direitos humanos. 

§ 3° - Sujeitam-se a esta Lei todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que mantêm relação com a 
Administração Pública Estadual, direta ou indireta, abrangendo situações tais como relação 
jurídica funcional, convênios, acordos, parcerias, empresas e pessoas contratadas pela 
Administração e o exercício de atividade econômica ou profissional sujeita à fiscalização 
estadual. 

§ 4° - Possuindo as ofensas mais de um autor, todos responderão solidariamente, seja pela 
reparação dos danos, seja pelo dever de evitar sua propagação ou continuidade. 

§ 5° - A proteção prevista nesta Lei alcança não somente ofensas individuais, como também 
ofensas coletivas e difusas, ensejadoras de danos morais coletivos e difusos. 

§ 6° - A Administração Pública Estadual, direta e indireta, promoverá, dentre seus servidores 
e empregados, educação para os direitos humanos, enfatizando as situações abrangidas nesta 
Lei. 

Art. 2° - Consideram-se atos atentatórios à dignidade humana e discriminatórios, relativos às 
situações mencionadas no art. 1°, dentre outros: 



I - a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de 
ordem moral, ética, filosófica ou psicológica; 

II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou 
privado, aberto ao público; 

III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente determinado em lei; 

IV - preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares; 

V - preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo 
de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade; 

VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, em função da 
orientação sexual do empregado; 

VII - a restrição à expressão e à manifestação de afetividade em locais públicos ou privados 
abertos ao público, em virtude das características previstas no art. 1°; 

VIII - proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, 
bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais 
cidadãos; e 

IX - preterir, prejudicar, retardar ou excluir, em qualquer sistema de seleção, recrutamento ou 
promoção funcional ou profissional, desenvolvido no interior da Administração Pública 
Estadual direta ou indireta. 

Parágrafo único - A recusa de emprego, impedimento de acesso a cargo público, promoção, 
treinamento, crédito, recusa de fornecimento de bens e serviços ofertados publicamente, e de 
qualquer outro direito ou benefício legal ou contratual ou a demissão, exclusão, destituição ou 
exoneração fundados em motivação discriminatória. 

Art. 3° - Nos contratos, convênios, acordos, parcerias ou quaisquer relações mantidas entre a 
Administração Estadual, direta ou indireta, deverão as partes observar os termos desta Lei, 
sob pena da imposição das penalidades previstas no art. 9° desta Lei. 

§ 1° - Nos instrumentos contratuais, acordos, convênios, parcerias assim como qualquer 
espécie de vínculo formal estabelecido entre as partes, deverá constar cláusula referindo 
expressamente a observância desta Lei. 

§ 2° - A eventual omissão, todavia, não afasta a obrigatoriedade de sua observância. 

Art. 4° - A Administração Pública, direta e indireta, bem como os prestadores de serviço, 
conveniados ou contratados, não poderão discriminar seus servidores, empregados, 
colaboradores, prestadores de serviços, bem como deverão promover condições de trabalho 
que respeitem a dignidade e os direitos fundamentais ameaçados ou violados em virtude da 
condição ou das situações referidas no art. 1° desta Lei. 

Art. 5° - Não são consideradas discriminações injustas as distinções, exclusões ou 
preferências fundadas somente em consideração de qualificação técnica, informações 
cadastrais, e referências exigidas e pertinentes para o exercício de determinada atividade 
pública ou privada, oportunidade social, cultural ou econômica. 



§ 1° - A licitude de tais discriminações condiciona-se, de forma absoluta, á demonstração, 
acessível a todos interessados, da relação de pertinência entre o critério distintivo eleito e as 
funções, atividades ou oportunidades objeto de discriminação. 

§ 2° - As informações cadastrais e as referências invocadas como justificadoras da 
discriminação serão sempre acessíveis a todos aqueles que se sujeitarem a processo seletivo, 
no que se refere à sua participação. 

Art. 6° - São passíveis de punição o cidadão, inclusive o detentor de função pública, civil ou 
militar, e toda e qualquer organização social ou empresa, com ou sem fins lucrativos, de 
caráter privado ou público, instaladas neste Estado, que intentarem contra o que dispõe esta 
Lei. 

Art 7° - A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta Lei será apurada em processo 
administrativo, que terá início mediante: 

I - reclamação do ofendido; 

II - ato ou oficio de autoridade competente; e 

III - comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos 
humanos. 

Art. 8° - As denúncias de infrações serão apuradas, mediante manifestação do ofendido ou 
seu representante legal, pelos órgãos governamentais competentes envolvidos na denúncia 
que deverão seguir os seguintes procedimentos: 

I - a autoridade competente tomará o depoimento pessoal do reclamante no prazo de 10 (dez) 
dias; 

II - a fase instrutória, na qual produzirá as provas pertinentes e realizará as diligências 
cabíveis, terá o prazo de conclusão de 60 (sessenta) dias, garantida a ciência das partes e a 
possibilidade da produção probatória e do contraditório; 

III - é facultada a oitiva do reclamante e do reclamado, em qualquer fase deste procedimento; 

IV - finda a fase instrutória, será facultada a manifestação do reclamante e do reclamado; 

V - por fim, será proferido relatório conclusivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias do último 
ato processual, sendo encaminhado para decisão da autoridade competente; 

VI - os prazos ora previstos admitem prorrogação, desde que justificada devidamente; 

VII - as pessoas jurídicas são presentadas por seus administradores ou prepostos, sendo válida 
a ciência dos atos procedimentais feita pela entrega de Aviso de Recebimento na sede da 
pessoa jurídica; e 

VIII - a instauração do procedimento e a prática de seus atos de, discriminação comunicados 
ao Ministério Público, bem como àquelas entidades de defesa dos direitos humanos que se 
habilitarem, durante qualquer fase do procedimento. 

Art. 9° - As penalidades aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação ou qualquer 
outro ato atentatório aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana serão as 
seguintes: 



I - advertência; 

II - multa de 150 (cento e cinqüenta) UPF-RS (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio 
Grande do Sul); 

III - multa de 450 (quatrocentos e cinqüenta) UPF-RS; 

IV - rescisão do contrato, convênio, acordo ou qualquer modalidade de compromisso 
celebrado com a Administração Pública direta ou indireta; 

V - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 (trinta) dias; e 

VI - cassação da licença estadual para funcionamento. 

§ 1° - As penas mencionadas nos incisos II a VI deste artigo não se aplicam aos órgãos e 
empresas públicas, cujos responsáveis serão punidos na forma do Estatuto dos Funcionários 
Públicos ou da legislação específica reguladora da carreira do servidor envolvido. 

§ 2° - Os valores das multas poderão ser elevados em até 10 (dez) vezes quando for verificado 
que, em razão do porte do estabelecimento, resultarão inócuas. 

§ 3° - Quando for imposta a pena prevista no inciso VI supra, deverá ser comunicada à 
autoridade responsável pela emissão da licença, que providenciará a sua cassação, 
comunicando-se, igualmente, à autoridade municipal para eventuais providências no âmbito 
de sua competência. 

§ 4° - Os recursos provenientes das multas estabelecidas por esta Lei serão destinados para 
campanhas educativas contra a discriminação. 

Art. 10 - Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções e/ou em repartição 
pública, por ação ou omissão deixarem de cumprir os dispositivos da presente Lei, serão 
aplicadas as penalidades cabíveis nos termos do Estatuto do Servidor Público ou da legislação 
específica reguladora da carreira do servidor envolvido. 
Parágrafo único - A prática dos atos discriminatórios e atentatórios previstos nesta Lei 
configura falta grave, ensejando a punição do servidor nos termos do Estatuto do Servidor 
Público ou da legislação específica reguladora do servidor envolvido. 
 
Art. 11 - A interpretação dos dispositivos dessa Lei e de todos os instrumentos normativos de 
proteção dos direitos de igualdade, de oportunidade e de tratamento, atenderá ao princípio da 
mais ampla proteção dos direitos humanos. 
 
§ 1° - Nesse intuito, serão observados, além dos princípios e direitos previstos nessa Lei, todas 
as disposições decorrentes de tratados ou convenções internacionais das quais o Brasil seja 
signatário, da legislação interna e das disposições administrativas. 
 
§ 2° - Para fins de interpretação e aplicação dessa Lei, serão observadas, sempre que mais 
benéficas, as diretrizes traçadas pelas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, 
devidamente reconhecidas pelo Brasil. 
 
Art. 12 - O Poder Público disponibilizará cópias desta Lei para que sejam afixadas nos 
estabelecimentos e em locais de fácil leitura pelo público em geral. 
 
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 19 de dezembro de 2002. 
OLÍVIO DUTRA, 

                                      Governador do Estado                                     
 

 
(DOE n° 245, de 20 de dezembro de 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


