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RESUMO 

Muito se fala em igualdade e dignidade em nosso País. Porém, em relação aos 

homoafetivos, essa igualdade e dignidade ainda não os atingiu.  Embora digam sejam eles 

uma minoria, não podemos lhes fechar os olhos, que também tem direitos iguais a todos e 

devem ser respeitados, devendo ser banido da nossa sociedade o preconceito e a intolerância. 

A relação homoafetiva deve ser reconhecida como família, pois esta é construída sobre 

o alicerce do amor e do respeito.   

Os direitos civis estabelecidos na Legislação Brasileira devem ser estendidos à relação 

homoafetiva, fazendo valer a Constituição Federal de forma digna para todo povo brasileiro, 

sem distinção de qualquer natureza. Só assim poderemos dizer que teremos um grande 

progresso em nossa sociedade. 
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ABSTRACT 

Much is made in equality and dignity in our country, however, in relation to homosexual, 

equality and dignity that has not hit them. Although they say they are a minority, we can not 

close their eyes, which also has equal rights to all and must be respected and should be 

banished from our society, prejudice and bigotry.  

The relationship should be recognized as homo family, because it is built on a 

foundation of love and respect.  

Civil rights established under Brazilian legislation should be extended to homo 

relationship, enforcing the Federal Constitution in dignity to all Brazilian people, without 

distinction of any kind. Only then can we say that we have made great progress in our society.  

Key Words: Union homoafetivas, Recognition, Rights. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O reconhecimento da união homoafetiva é um assunto que envolve 

muita polêmica e que se estende a todos os países do mundo.  Porém, o 

reconhecimento, aprovação ou legalização dos direitos civis a casais 

homoafetivos ocorre de maneiras diferentes em cada país, tudo dependendo 
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do desenvolvimento social, econômico e cultural de cada um, nos levando, 

assim, a tratamentos diferenciados, e mostrando que os países com maior grau 

desse desenvolvimento (sócio-econômico e cultural), estão cada vez mais 

estendendo aos casais homoafetivos os mesmos direitos conferidos aos casais 

heterossexuais, admitindo-se tal relação-união como “famílias”. 

Em diversos países do mundo, desde 1989, já vem ocorrendo a 

regularização da união civil entre homossexuais, seja o reconhecimento dos 

direitos civis, seja a regularização do casamento entre casais homoafetivos, 

tais como na Dinamarca, Holanda, Suécia, Alemanha, Inglaterra, Suíça, 

Estados Unidos da América, Cidade do México e Argentina, dentre outros, 

sendo que a primeira legislação federal foi a do Uruguai, em janeiro de 2008, 

que legalizou a união de casais homossexuais depois que o Presidente 

ratificou a chamada lei da união concubinária.
3

 

No Brasil, porém, ainda permanece o silêncio. Embora exista no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 1.151, de 1995, regulamentando a 

união civil registrada, esse Projeto encontra-se parado, estando, além do que, 

totalmente defasado ante a morosidade e falta de atenção de nossos 

governantes, pois, com todo esse tempo já decorrido desde a propositura do 

PL, muito já aconteceu em relação aos direitos homoafetivos. Daí a importância 

do reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo. 

 

2. DOS DIREITOS CIVÍS DOS HOMOAFETIVOS NO BRASIL 

Falemos, pois, sobre a união civil de casais homoafetivos no Brasil. 

Enquanto não se regulariza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, 

muito se tem conseguido, no âmbito dos direitos assegurados aos casais 

heterossexuais, pois não se pode fugir à realidade atual, tendo-se em vista que 

a sociedade brasileira, a cada dia, tem se evoluído mais e mais, fazendo-se, 

assim, por demais necessário o reconhecimento da união homoafetiva, 

reconhecendo-se não só os direitos civis, mas, sobretudo, o direito de família. 

Embora o artigo 226, § 3º, da CF mencione que “é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar”, houve a criação de 
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duas Propostas de Emenda Constitucional com a finalidade de afastar a 

discriminação por orientação sexual, visando proteger as uniões homoafetivas, 

porém, infelizmente, ambas encontram-se arquivadas, mostrando mais uma 

vez o descaso do legislador brasileiro, como nos mostra Maria Berenice Dias: 

 

“A PEC nº 66/2003 dá uma nova redação aos artigos 3º e 7º da 
Constituição Federal, incluindo entre os objetivos fundantes do 
Estado a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
orientação sexual. Também insere entre os direitos sociais a 
proibição da diferença por motivo de orientação sexual. Já a PEC 
70/2003 pretende a alteração do § 3º do art. 226 da CF, para afastar 
a expressão “entre um homem e uma mulher” do dispositivo que 

prevê a união estável” (2009, pág.78). 
 

 

Uma das grandes e primeiras vitórias da litigância pelo reconhecimento 

jurídico das uniões homoafetivas no Brasil foi a decisão que estendeu direitos 

previdenciários a todos os casais homossexuais brasileiros. O Ministério 

Público Federal argumentou, em ação civil pública, analisando a legislação 

federal que regula benefícios previdenciários, que o tratamento diferenciado 

entre casais homossexuais e heterossexuais viola os princípios da igualdade 

formal e da igualdade material, ou seja, em resumo, argumentou o Ministério 

Público Federal que o princípio da igualdade estabelece o tratamento dos 

iguais de forma igual e dos desiguais de forma desigual, tanto no sentido formal 

como no sentido material. Assim, recorrendo ao argumento de que a 

discriminação por orientação sexual constitui uma forma de discriminação 

sexual, os procuradores afirmaram que casais homossexuais merecem 

tratamento igualitário.4 

Necessário se faz, e com urgência, o reconhecimento da união 

homoafetiva como família, a fim de adquirir os direitos inerentes a ela. 

Segundo ainda Maria Berenice Dias: 

  

“É indispensável reconhecer que os vínculos homoafetivos são muito 
mais do que relações homossexuais. Em verdade, configuram 
categoria social que não pode mais ser discriminada ou 
marginalizada pelo preconceito, sob pena do Direito falhar como 
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Ciência e, o que é pior, como Justiça. Entre o preconceito e a justiça, 
deve o Estado ficar com a Justiça e, para tanto, mister que albergue 
no direito legislado novos conceitos, derrotando velhos preconceitos. 
Está na hora de o Estado deixar de sonegar juridicidade aos 
cidadãos que tem direito individual à liberdade, direito social à 
proteção positiva do Estado e, sobretudo, direito humano à 
felicidade” (2009, págs. 115/116). 

  

Ocorre, porém, que a Justiça, em suas decisões, à vista da inexistência 

de legislação competente regulamentadora da união homossexual, tem 

decidido cada vez mais de forma surpreendente, pois, mais surgem decisões 

reconhecendo uniões homoafetivas como uniões estáveis, garantindo vários 

direitos aos casais homossexuais. Essa lista inclui direitos sucessórios, 

benefícios previdenciários, direitos patrimoniais, direito de adoção conjunta, 

alimentos, direito de visitas para o companheiro homossexual e direito de 

permanência do companheiro estrangeiro no país. 

O número crescente dessas decisões tem criado uma cultura jurídica 

que tem influenciado os Juízes de primeira instância, operadores do direito que 

tem cada vez mais atendido os pedidos de reconhecimento de uniões 

homoafetivas como uniões estáveis. Já existe um forte consenso entre os 

Tribunais Federais no sentido da possibilidade do reconhecimento judicial  das 

uniões homoafetivas como uniões estáveis, fator responsável por inúmeras 

decisões estendendo benefícios previdenciários a casais homossexuais. Ainda 

existe uma enorme divergência entre os Tribunais Estaduais como também 

dentro desses Tribunais, mas já é possível perceber  um número crescente de 

Juízes e Turmas acolhendo a possibilidade do reconhecimento jurídico dessas 

uniões. 

Desta forma, se houvesse legislação própria regulamentadora da união 

homoafetiva no Brasil, os homossexuais não mais estariam sujeitos às 

decisões do Judiciário que, felizmente, tem se sensibilizado com a questão e 

tomado decisões que vem a surpreender a muitos, o que nos mostra que a 

Justiça, em muitas vezes, anda em favor dos homossexuais, concedendo-lhes  

muitos benefícios que lhes são de direito, proporcionando aos casais 

homossexuais um sentimento mais aproximado do conceito de família. 

Ainda segundo Dias, 



 

 

“A Constituição Federal, ao elencar as entidades familiares, faz 
referência expressa ao casamento, à união estável entre homens e 
mulheres e à família monoparental. Parece que, ao não regulamentar 
as uniões homossexuais, as considera inexistentes, em total 
incoerência com os princípios da dignidade humana, da igualdade e da 
liberdade. Para suprir este vácuo, das duas uma: ao invés da 
referência “um homem e uma mulher”, bastaria utilizar a expressão 
“entre duas pessoas”; ou, de forma corajosa, deveria elencar a união 
homoafetiva como entidade familiar. Pois é isto que ela é. É uma 
família constituída pelos laços do afeto, como qualquer outra” (2009, 

pág.95). 
 

  Tendo-se em vista as análises e decisões de diversos casos e assuntos 

relativos à união homoafetiva que chegam cada vez mais para a decisão dos 

nossos Tribunais, faz-se necessário, e com urgência a regulamentação da 

união em questão, devendo ser reconhecida a união civil entre casais 

homoafetivos, a fim de que essa união seja reconhecida também como família, 

pois, tanto em uma relação homoafetiva, como em uma relação entre “um 

homem e uma mulher” existe o afeto, o carinho, a atenção entre as partes 

envolvidas na relação, não havendo distinção alguma de tais sentimentos pelo 

fato de ser uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo ou entre duas 

pessoas de sexos opostos. 

Qualquer tipo de relação, seja homoafetiva, seja heterossexual, mas 

desde que seja estabelecida por um sentimento de afeto, respeito, 

cumplicidade, união, uma relação em que as duas pessoas estão ligadas por 

um relacionamento duradouro e contínuo, numa relação pública, onde todos 

tem conhecimento da vida e dos sentimentos dessas duas pessoas que se 

relacionam, independentes do sexo, e que vivem como se fossem casados, 

isso se torna um núcleo familiar, uma FAMÍLIA. 

 

“Outorgando a Constituição proteção à família, independentemente da 
celebração do casamento, houve a inserção de um novo conceito, o de 
entidade familiar, albergando vínculos afetivos outros. Tanto a união 
estável entre um homem e uma mulher como as relações de um dos 
ascendentes com a sua prole passaram a configurar uma família. Nessa 
nova paisagem, não mais se distingue a família pela existência do 
matrimônio, solenidade que deixou de ser o único traço diferenciador 
para sua conceituação. Igualmente, tal dispositivo não diz que, para que 
a convivência seja digna da proteção do Estado, impõe-se a 
diferenciação de sexos do casal. A previsão não exclui as entidades 
familiares formadas por pessoas do mesmo sexo. Simplesmente, com 



 

relação a essas, não recomenda sua transformação em casamento” 
(2009, págs.116/117). 

 

Muito se poderia falar sobre o assunto, mas o mais necessário se faz, e 

com urgência, que o legislador brasileiro assuma sua responsabilidade, dê 

respeito e dignidade aos casais homoafetivos, pois como escrito em nossa 

Carta Magna, “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...” (sem grifos no original)5.  

Por fim, mesmo tratando-se de um tema tão polêmico e em evidência, 

importante se faz mencionar sobre um grande fato está a acontecer atualmente 

no âmbito jurídico brasileiro com o julgamento, pelo STJ, de união estável para 

casais homossexuais, iniciado em 23 de fevereiro de 2011, sendo que até o 

presente momento, quatro ministros já votaram a favor da união de 

homossexuais e dois contra. Porém, o andamento desse julgamento encontra-

se suspenso pelo fato de um dos ministros haver pedido vistas dos autos, 

restando apenas quatro ministros a votarem, e a previsão de julgamento final é 

até o fim de julho de 2011.  

 

2.1. DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Grande vitória se teve no dia 05 de maio de 2011, tornando-se um 

marco na luta pelos direitos homoafetivos, onde o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão histórica, julgou procedente duas ações que pediam o 

reconhecimento da união homoafetiva, equiparando-a às uniões 

heterossexuais. Uma foi a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277, que 

objetivou a declaração de reconhecimento da união homoafetiva como 

entidade familiar, pedindo que os direitos e deveres dos companheiros 

heterossexuais nas uniões estáveis sejam estendidos aos companheiros nas 

uniões entre pessoas do mesmo sexo, ação esta proposta pela Procuradoria-

Geral da República. 
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Outra, foi a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 132, onde o governo do Estado do Rio de Janeiro alegou que o não 

reconhecimento da união entre homossexuais contraria preceitos fundamentais 

como a igualdade, a liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, 

todos contidos na Constituição Federal. Assim, com esse argumento, o 

Governo do Rio de Janeiro pediu  que o STF aplicasse o regime jurídico das 

uniões estáveis, previsto no artigo 1.723 do Código Civil, às uniões 

homoafetivas de funcionários públicos civis do Rio de Janeiro
6
.  

Assim, sete Ministros disseram que os homoafetivos tem os mesmos 

direitos e deveres, sem ressalvas, sendo eles o relator, Carlos Ayres Britto, os 

Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Marco 

Aurélio Mello e Celso de Mello.  “Por que homossexual não pode constituir uma 

família? Por força de duas questões que são abominadas pela Constituição: a 

intolerância e o preconceito”, disse o Ministro Fux. 

Os demais Ministros, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar 

Peluso, também reconheceram a união homoafetiva como família, porém, com  

algumas ressalvas, como por exemplo, o Ministro Peluso que afirmou “a 

decisão convoca o Legislativo para colaborar com o Supremo Tribunal 

Federal”, afirmando que a decisão do Supremo não encerra a discussão sobre 

o assunto, sendo necessária regulamentação pelo Congresso Nacional7. 

 Com essa decisão do STF, está sendo possível aos casais homoafetivos 

regularizarem suas situações perante a Justiça Brasileira, tornando segura a 

relação no que diz respeito aos direitos sucessórios, onde já se está 

conseguindo, mediante processo direito junto aos Cartórios de Registro Civil e 

de Pessoas Naturais, a conversão de união estável em casamento.  

Infelizmente, uma pequena minoria está se colocando contra essa 

decisão do STF, desrespeitando-a e determinando a anulação de todas as 

uniões homoafetivas já realizadas, como é o caso do Juiz Jeronymo Pedro 

Villas Boas, de Goiânia-GO, que anulou, de ofício, a primeira união estável de 

casal homossexual daquele Estado, determinando, ainda, que todos os 
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cartórios de Goiânia recusassem pedidos de contratos de união estável entre 

homossexuais. Porém, o Presidente em exercício da OAB Nacional, Miguel 

Cançado, saiu em defesa à decisão do STF, afirmando que a decisão do Juiz 

de Goiânia é “um retrocesso moralista” e que “as relações homoafetivas 

compõem uma realidade social que merecem a proteção legal8”. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Muito embora ainda há uma grande luta em busca dos demais direitos, 

esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal foi uma grande vitória para as 

relações homoafetivas, uma vez que este fez o “papel” do Congresso Nacional, 

que não toma atitudes e nem decisões necessárias para que seja 

regulamentada a união homoafetiva, atribuindo-lhe todos os direitos civis que 

lhe são inerentes, afinal, se pela Lei Maior “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”, aos nossos Legisladores cabe acompanhar a 

decisão do Supremo e fazer valer essa igualdade, fazendo valer, assim, os 

direitos das minorias. 

 E se todos são iguais perante a lei, também os homoafetivos têm o 

direito de serem reconhecidos como família, pois nessa relação, assim como 

na relação homem-mulher, também há amor, afeto, carinho, compreensão, 

mútuo respeito, cumplicidade, devendo todos ter o direito à felicidade e à 

realização, sempre na busca incessante dos seus direitos, jamais desistindo ao 

primeiro obstáculo, afinal, se todos têm deveres e obrigações iguais junto aos 

nossos Governos, estes também os têm para com os homoafetivos. 
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