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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal escopo a abordagem da família homoafetiva e 

do Direito de Família Mínimo, qual seja a ingerência estatal no instituto familiar ser a 

mínima possível, de forma que a autonomia privada do indivíduo seja sobressalente. 

Inicia-se o estudo sob o prisma constitucional, a partir de análise comparativa entre as 

Constituições Federais brasileiras e também entre o Código Civil de 1916 e 2002, em 

que pese à evolução do Direito de Família e das relações familiares. Posteriormente, 

serão analisadas questões de Direito Público e Privado, tais como a discussão 

doutrinária a respeito de qual ramo o Direito de Família deva pertencer. Além disso, 

haverá a explanação do conceito de Direito de Família Mínimo, relacionando-se ao 

conceito de autonomia privada. A fim de se chegar ao ponto principal do estudo, qual 

seja a família homoafetiva, será demonstrada a forma como o Estado intervém em tal 

espécie familiar, além de apresentar a questão dos direitos humanos e, por fim, abordar 

como a homoafetividade tem sido vista pelo direito brasileiro ao longo dos anos, através 

de jurisprudências, programas de governo e resoluções. 

 

 

Palavras-chave: Evolução do Direito de Família. Família Homoafetiva. Direito de 

Família Mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 

Cet étude a comme principal objectif aborder le concept de la famille homoparentale, 

bien comme le Droit minimum de la Famille, autrement dit, la moindre invervention de 

l’état dans l’institut de la famille de façon que son autonomie privée soit plus préservé. 

Initialement l’Étude se déroule sous le prisme constitutionnel à partir de l’analyse des 

Constituitions Brésiliennes, bien comme les Codes Civil de 1916 et 2002, en dépit de 

l’évolution de Droit de Famille et des rélations familiales. Par la suite, des questions de 

droit public et privé seront analysées, telles que la discussion doctrinale sur quelle 

branche du droit, la réglementaition de famille devrait appartenir. Par ailleurs, le 

concept de Droit minimum de la famille sera éclaircit et par la séquence, sera associé à 

la notion de l’autonomie privée. Afin d’atteindre le principal objectif de l’étude, à savoir 

la famille homoaffective, il sera démontré comment l’État intervient dans une telle 

espèce de famille, au-delà de présenter la question des droits de l’homme et, enfin, 

expliquer comment l’homoaféactivitéa été considéré par la loi brésilienne au fil des ans, 

par le biais de la jurisprudence, des programmes et des  résolutions du gouvernement. 

 

Mots-clés: Évolution du droit de la famille. Famille homoparentale. Droit minimum de 

la famille minimum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho buscar analisar, a partir do primeiro capítulo, a evolução do 

Direito de Família, o qual se caracterizava como "heterossexualizado", composto pela 

família biparental heterossexual, cuja formação se dava somente pelo matrimônio entre 

as figuras do homem e da mulher, estabelecendo um modelo de família a ser seguido, 

conforme disposto no Código Civil de 1916.  

Serão abordadas as principais causas apontadas por diferentes doutrinadores das 

mudanças ocorridas nas famílias com o passar dos anos, fazendo-se, assim, uma 

comparação entre as Constituições Federais brasileiras e a forma como as famílias eram 

tuteladas em cada uma delas, destacando-se a Constituição Federal de 1988 como a 

mais inovadora e que definitivamente transformou o instituto familiar. 

Os princípios fundamentais do direito são de suma importância para a questão 

familiar, sendo estes, também demonstrados ao longo do estudo como norteadores para 

que se tenha um Direito de Família justo, equânime e universal. 

Posteriormente, serão mencionadas as novas famílias surgidas com o passar dos 

anos, e como estas são tratadas pelo Direito brasileiro. A família modificou-se ao passo 

que o afeto passou a ser considerado seu núcleo central, denominando-se de família 

eudemonista, caracterizada na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002 

e reconhecendo, assim, diversas outras formas de família, como por exemplo a 

homoafetiva, a qual será o foco deste estudo. O referente projeto visa, portanto, analisar 

o direito de família e a intervenção estatal sobre o mesmo, a partir do conceito de 

“direito de família mínimo”, tendo como enfoque a família homoafetiva. 

Ao longo do segundo capítulo será abordada a questão da natureza do Direito de 

Família, mencionando-se a discussão existente entre ser um ramo do direito público ou 

privado, visto existirem normas cogentes que o disciplinam (demonstrando, assim, a 

intercessão do Estado), mas apesar disso, se relacionar às relações particulares, e não 

públicas. 

Em relação à intervenção estatal nas famílias, surgirão as seguintes questões: deve-

se ter um Direito de Família Minimalista ou Maximalista? Deverá haver uma 

intervenção do Estado nas famílias, na autonomia privada, ou apenas como ultima 

ratio? Caberá ao Estado definir as entidades familiares? A intervenção estatal deverá ser 

protetiva? 
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Para que se chegue ao foco do estudo, será apresentada ao final do segundo capítulo 

a questão da homossexualidade, que deu origem à homoafetividade e consequentemente 

às famílias homoafetivas. Será demonstrada a forma como tais relações são tuteladas 

pelo direito brasileiro, e como o Estado intervém e se posiciona em relação a elas. 

Ao final, o terceiro capítulo se iniciará com a pauta dos direitos humanos, tendo o 

intuito de afirmar que a formação da família homoafetiva é um direito do ser humano, o 

qual possui a liberdade de se relacionar da forma que lhe convier, e que, independente 

de raça, crença e orientação sexual, será considerado igual a todos perante a lei. Assim, 

deve-se respeitar os princípios da igualdade, liberdade e a dignidade da pessoa humana 

acima de qualquer coisa. 

Também será demonstrado como a questão da homoafetividade vem sendo tutelada 

pelo Direito brasileiro através de decisões jurisprudenciais, resoluções e julgados. 

Em que pese à metodologia utilizada no presente estudo, tem-se primeiramente o 

método histórico, em que são analisadas as relações familiares no antigo Código Civil 

de 1916 e toda a mudança ocorrida com surgimento do Código Civil de 2002. Faz-se, 

também, uma análise das Constituições Federais Brasileiras, abarcando as inovações de 

cada uma relacionadas a questão familiar. 

Outro método utilizado é o de procedimento, baseado na interpretação e 

demonstração de julgados e decisões relacionadas ao tema exposto, assim como 

contribuições de doutrinadores para embasar o presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

2- O DIREITO DE FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NO 

CÓDIGO CIVIL 

 

2.1. A Família no direito brasileiro  

 

Maria Berenice Dias (2015, p. 29), em seu ‘Manual de Direito das Famílias’, diz 

ser a família uma construção cultural formada por pessoas que ocupam um lugar, uma 

função, como a de pai, mãe, filhos, irmãos etc., estando ou não ligados por um vínculo 

biológico, e que consequentemente formam a sociedade.  

Tradicionalmente, antes de ser promulgada a Constituição Cidadã de 1988, a 

família só seria constituída a partir do casamento, tornando o vínculo matrimonial 

imprescindível para seu surgimento. Neste sentido, relações as quais não foram 

construídas a partir do matrimônio não seriam tuteladas pela Constituição, proteção esta 

consagrada em seu artigo 227, que institui o poder familiar e a solidariedade familiar. 

Há uma evidente influência religiosa nessa questão matrimonial. Para o 

catolicismo, a família heterossexualizada surgiria somente a partir do casamento de um 

casal heterossexual, que futuramente procriaria, sendo esta a principal função: a 

procriação. Além do quesito religioso, a intervenção do Estado na intenção de formar 

vínculos sociais também contribuiu para esta obrigatoriedade matrimonial. 

Por óbvio, ao se priorizar o casamento na estruturação da família, o divórcio e a 

separação não eram permitidos inicialmente. As relações extraconjugais eram passíveis 

de punição, assim como os filhos gerados a partir destas, eram considerados ilegítimos e 

consequentemente sem os mesmos direitos dos legítimos. 

No Código Civil de 1916, a família era classificada como uma instituição. 

Caracterizava-se por ser matrimonializada, heterossexualizada, patrimonializada e 

hierarquizada. 

Convém destacar o entendimento de Maria Berenice Dias (2007, p.6) em seu 

artigo “A evolução da família e seus direitos”, sobre tal classificação: 

 

A família assim tutelada pelo Estado sempre teve um perfil patriarcal, sendo 

uma relação hierarquizada, patrimonializada, verticalizada e, é claro, 

heterossexual. O homem era o chefe da sociedade conjugal, o cabeça do 

casal, o administrador dos bens da família. Tudo isso assegurava a 

supremacia masculina, o que acabava chancelando a violência doméstica.  
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Percebe-se, que ao ser chefiada pela figura do homem, a partir do perfil do 

patriarcado, a família baseava-se principalmente no princípio da autoridade. Os filhos e 

as esposas eram submissos, dependendo do homem para tudo, desde a permissão para 

trabalhar, até a escolha da faculdade e do casamento. Era lógica a hierarquia existente. 

Ao se mencionar a figura masculina como preponderante, percebe-se uma outra 

característica da antiga família: ser heterossexual. Isto significa que os cônjuges só 

poderiam ser um homem e uma mulher, não se permitindo o matrimônio de um casal 

homossexual. 

De forma a regular as relações familiares, isto é, das pessoas que possuem grau 

de parentesco ou que se casam, e positivar direitos necessários à existência deste 

instituto, surgiu o Direito de Família, proveniente do Direito Civil. Tal direito possui 

natureza que suscita discussões entre Direito Privado e Direito Público, visto que há 

uma tendência de publicização do Direito de Família, devido aos princípios de ordem 

pública cada vez mais presentes nas relações familiares, conforme entendimento do 

autor Caio Mário da Silva Pereira (2013, p.37), em sua obra “Instituições de direito 

civil”. No entanto, também se discutem a qualificação de suis generis, não se moldando 

em nenhuma das formas de Direito, conferindo característica de “direito especial”.  

O Direito de Família é considerado um direito personalíssimo, também se 

formando de direitos intransmissíveis, irrevogáveis, irrenunciáveis e indisponíveis. 

Além disso, segundo Maria Berenice Dias (2015, p.35), divide-se em três grupos: o 

primeiro, do direito matrimonial, que diz respeito às questões relacionadas ao 

casamento; o segundo, o direito parental, relacionando-se às questões de filiação, 

adoção e parentesco; e por fim, o direito potestativo ou assistencial, caracterizado por 

questões alimentícias, poder familiar, tutela, curatela. 

Com a evolução e transformação da sociedade, seja no campo científico, 

econômico, tecnológico ou cultural, surgiram inúmeras mudanças no instituto familiar. 

Percebeu-se, com o passar dos anos, que conforme a sociedade evoluía, a família se 

modificava e acompanhava esta evolução, transformando, por conseguinte, o ramo do 

direito denominado Direito de Família.  

Como um dos efeitos da globalização, tais mudanças não aconteceram somente 

no cenário brasileiro. As famílias sofreram mudanças de forma global, ocorrendo em 

todas as partes do mundo, sendo perceptíveis ao se analisar o aumento dos divórcios, a 

diminuição dos casamentos e dos filhos, o aumento dos filhos fora do casamento, entre 

outras. 
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Ivone M. C. Coelho de Souza e Maria Berenice Dias (2001, p.3),  no artigo 

“Famílias modernas: (inter)secções do afeto e da lei”, descrevem as características da 

família moderna ou contemporânea: 

 

As famílias modernas ou contemporâneas constituem-se em um núcleo 

evoluído a partir do desgastado modelo clássico, matrimonializado, 

patriarcal, hierarquizado, patrimonializado e heterossexual, centralizador de 

prole numerosa que conferia status ao casal. Neste seu remanescente, que 

opta por prole reduzida, os papéis se sobrepõem, se alternam, se confundem 

ou mesmo se invertem, com modelos também algo confusos, em que a 

autoridade parental se apresenta não raro diluída ou quase ausente. Com a 

constante dilatação das expectativas de vida, passa a ser multigeracional, 

fator que diversifica e dinamiza as relações entre os membros.  

 

 O Código Civil de 2002, diferentemente do Código anterior, caracteriza a 

família como um instrumento, além de ser desmatrimonializada, plural, 

despatrimonializada e democratizante. 

A partir de seus estudos no livro “A família mutante, sociologia e direito 

comparado – inclusive o novo Código Civil Brasileiro”, Semy Glanz (2005, p. 113-

114), explica quais foram as causas de tais mudanças na família: 

 

(...) Os autores estudam diversas causas como: alteração social, alteração na 

estrutura da sociedade, resultados de longos desenvolvimentos, alterações de 

leis, mudança politica, mudança sociofamiliar, mudança no direito, mudança 

de linguagem e dos conceitos. (...).  

 

 

Semy Glanz (2005, p.1) também cita a Revolução Industrial, ocorrida entre os 

séculos XVII e XIX, como uma das responsáveis pela alteração na vida social dos 

cidadãos e consequentemente suas famílias, devido à criação das máquinas, locomotivas 

e transportes. Também relaciona à Revolução Tecnológica como um dos marcos desta 

mudança, visto que a televisão, os telefones celulares e a Internet permitiram que as 

pessoas se comunicassem mesmo a enormes distâncias, facilitando, portanto, os 

relacionamentos.  

Para Maria Berenice Dias (2015, p.30), a Revolução Industrial também fez com 

que a mulher ingressasse no mercado de trabalho, graças à necessidade incessante de 

mão-de-obra e força de trabalho.  

As Constituições brasileiras exemplificam como a legislação evoluiu e alterou a 

codificação da família com o passar dos anos. A Constituição de 1824, criada na época 

do Brasil Império, apenas mencionava a família imperial acerca do tema. A primeira 
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Constituição da República, outorgada em 1891, dispunha do casamento sendo civil 

gratuito. 

 A Constituição de 1934 foi a primeira a trazer uma proteção à família em seu 

artigo 144, igualmente descrita na Constituição de 1937, no artigo 124, a qual: “A 

família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do 

Estado”. 

A inovação do contexto familiar no Brasil surgiu, definitivamente, a partir da 

Constituição Federal de 1988, que transformou o ideal familiar de todas as antigas 

Constituições, em que família só existe com o casamento e com forte influência 

religiosa, e trouxe à tona a caracterização de família com ou sem casamento. Portanto, a 

família se desvincula da obrigatoriedade do matrimônio para existir, conforme já 

mencionado no presente estudo. 

A atual Constituição Federal de 1988, denominada Constituição Cidadã por ter 

“redemocratizado” o Brasil, possui o título VIII, o qual se intitula Ordem Social, e 

divide-se em oito capítulos. O sétimo capítulo destina-se à família, à criança, ao 

adolescente e ao idoso, em seus artigos 226 a 230.  

Demonstra-se em tais artigos que o casamento civil religioso permaneceu (artigo 

226 parágrafo 2º), mas o reconhecimento da família sem a necessidade do casamento 

consubstancia-se em uma evolução importantíssima. Outro instituto também está 

positivado em tal diploma legal, a união estável, no parágrafo terceiro do supracitado 

artigo, em que a lei deve facilitar a conversão em casamento. 

Na época do Brasil Império, século XIX, somente o casamento religioso era 

permitido. Posteriormente, criou-se a Lei do Casamento Civil.  Em que pese à 

comunhão de bens, o Código Civil de 1916 obedecia ao regime da comunhão universal 

quando não se escolhia outro regime ao se realizar o pacto antinupcial, disposição 

superada pelo novo Código Civil, em que se institui o regime de comunhão parcial de 

bens nestes casos. 

Com a Emenda Constitucional n. 9 de 1977, época em que vigia a Constituição 

de 1967 e a Emenda de 1969, o divórcio passou a ser admitido no Brasil após três anos 

de separação, transformando a concepção de casamento sendo “indissolúvel”. A Lei do 

Divórcio também surgiu em 1977, possibilitando que as pessoas divorciadas pudessem 

se casar novamente, mas por apenas uma vez. Apenas a partir da Constituição Federal 

de 1988 é que se tornou permitido divorciar-se e casar-se quantas vezes quisesse. 
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Ao se mencionar os filhos, os nascidos fora do casamento, até o Código Civil de 

2002 e Constituição Federal de 1988, eram considerados ilegítimos. Com a instituição 

do novo diploma Civil, em seu artigo 1596, todos os filhos são considerados legítimos e 

possuem os mesmos direitos, conforme disposto:  “Os filhos, havidos ou não da relação 

de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”. 

 Na Constituição Federal de 1988, tal mudança está positivada no artigo 227, 

parágrafo 6º e se relacionada diretamente ao já mencionado princípio da igualdade. 

Todas as mudanças surtem efeitos. Na questão familiar, a evolução e o progresso 

trouxeram, além de alterações nas leis, a igualdade dos sexos, disposta no artigo 5º, 

inciso I da Constituição Federal de 1988 e no artigo 226, parágrafo 5º do Código Civil 

de 2002, alterando a característica patriarcal que sempre possuiu. 

O movimento feminista transformou as mulheres de submissas para 

independentes. A liberdade de trabalhar, estudar e planejar sua própria vida, baseada em 

suas próprias escolhas e vontades foi uma das grandes conquistas de tal movimento. As 

mulheres, de escolhidas, passaram a escolher seus companheiros, podendo, também, se 

divorciarem quando quisessem e se relacionarem com outras pessoas sem a necessidade 

de se casarem. 

A emancipação da mulher alterou os papéis dos parceiros na família, visto que 

se rompeu a estrutura patriarcal, trazendo maior autonomia e igualdade perante os 

homens, possibilitando seu ingresso no mercado de trabalho. Como consequência, a 

mulher tornou-se mais independente, e não mais apenas uma figura submissa e com 

obrigação de reprodução e criação dos filhos. 

Além da independência feminina, outra grande mudança na estrutura familiar diz 

respeito à orientação sexual.  Antigamente a família era tida somente como 

heterossexual. O casamento era celebrado entre pessoas de sexos opostos, um homem e 

uma mulher. Atualmente, tal forma heterossexualizada mudou, possibilitando que 

pessoas do mesmo sexo se relacionem afetivamente e constituam uma família.  No 

entanto, a Constituição de 1988 ainda veda o casamento entre homossexuais, dispondo 

em seu artigo 226, parágrafo 3º, que a união estável é a convivência entre um homem e 

uma mulher. Em que pese ao casamento em si, extraiu-se a interpretação da 

Constituição de 1916 e do Código Civil de 2002 (art. 1514), o casamento heterossexual. 

Tal disposição, no entanto, tem encontrado excepcionalidades, visto que já existem 

casais homossexuais que contraíram núpcias. 
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Semy Glanz (1998, p. 47-71) afirma que a Constituição de 1988 e o Código 

Civil de 2002 vedam a poligamia, que significa o casamento entre mais de duas pessoas. 

(2005, p. 5) No entanto, na atualidade é possível perceber, segundo o autor 

WILLEKENS no artigo Long Term Developments in Family Law in Western Europe: an 

Explanation, in the Changing Family, situações que, para ele, trazem legitimidade à 

poligamia, quais sejam: ex-companheiros que continuam se ajudando financeiramente, 

mesmo já tendo um novo parceiro; os que não são divorciados legalmente e já possuem 

outros companheiros; filhos de mães diferentes possuindo o mesmo pai.  

 Com tantas mudanças ocorridas na estrutura familiar, torna-se óbvio que as 

famílias passam a ser classificadas de formas distintas. Se antes tínhamos somente uma 

família heterossexualizada, hoje são inúmeras as classificações. 

 Semy Glamz (2005, p. 153), classifica-as, segundo seus estudos, em: 

monoparentais, aquelas em que há a ausência de um dos pais a seus filhos; recompostas, 

em que há outros filhos de algum dos pais, surgidos da ruptura de um relacionamento 

anterior e unipessoais, em que há apenas uma pessoa formando a família, sem parceiro 

ou parceira, e sem filhos.  

 As famílias monoparentais retratam a mudança de perspectiva em relação à 

imprescindibilidade do casamento. Atualmente, portanto, para que se constitua uma 

família, não é necessário que haja um casal que contraia núpcias e procrie, conforme 

anteriormente mencionado. Pode apenas haver um pai, ou uma mãe, cuidando de um ou 

mais filhos. 

 Maria Berenice Dias
 
 (2015, p.130), por sua vez, possui diversas classificações 

de famílias modernas que mudaram a estrutura da sociedade. A família homoafetiva é 

uma delas, que apesar de estar disposto na Constituição as uniões afetivas entre homem 

e mulher, as de pessoas de mesmo sexo vêm conquistando cada vez mais espaço na 

sociedade. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável 

entre pessoas do mesmo sexo, com iguais direitos e deveres das de sexos diferentes em 

suas ADI 4.277
1
 e ADPF 132

2
, e o Conselho Nacional de Justiça, o casamento 

homoafetivo, com a Resolução 175/2013
3
. 

                                                 
1 STF- ADI: 4277 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe – 198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-03 PP-

00341 

 
2 STF- ADPF: 132 RJ, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe – 198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-01 PP-

00001 
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 As famílias denominadas paralelas ou simultâneas, por sua vez, surgiram devido 

à sociedade machista e patriarcal, em que o homem, a partir de uma conduta de 

adultério, constitui outra família além da que já possui, podendo considerar-se uma 

união estável. 

 As famílias poliafetivas são as formadas a partir do conceito de “poliamor”, em 

que uma pessoa pode se apaixonar por mais de uma, e assim, dividirem o mesmo lar. 

Configura-se como um casamento a três, e sofre duras críticas que negam efeitos 

jurídicos a este tipo familiar. 

 A família parental ou anaparental baseia-se na formação de uma família entre 

parentes ou não parentes, como por exemplo, duas irmãs que vivem juntas ou pessoas 

que, sem vínculo sexual, optam por criar uma criança a partir de uma paternidade 

compartilhada. 

 Naturais dizem respeito às famílias biológicas, quais sejam as que se formam 

pelos pais que geram seus filhos, numa relação de ascendente e descendente. Em 

contrapartida, as extensas ou ampliadas referem-se àquelas em que os filhos gerados 

convivem com parentes próximos possuindo vínculos de afetividade e afinidade, sendo 

algo além do laço sanguíneo. 

 As famílias substitutas são as que estão cadastradas para processos de adoção. 

 Por fim, para a caracterização das famílias eudemonistas: 

 

A busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade 

ensejam o reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da 

família e de preservação da vida. São as relações afetivas o elemento 

constitutivo dos vínculos interpessoais. A possibilidade de buscar formas de 

realização pessoal e gratificação profissional é a maneira de as pessoas se 

converterem em seres socialmente úteis. Para essa nova tendência de 

identificar a família pelo seu envolvimento afetivo surgiu um novo nome: 

família eudemonista, que busca a felicidade individual vivendo um processo 

de emancipação de seus membros. (DIAS, 2015, p.143.) 

  

 Torna-se evidente que as novas formas de família foram surgindo a partir da 

modernização. Com a constante evolução, seja tecnológica, econômica, cientifica ou 

cultural, a tendência é que cada vez mais espécies de famílias surjam, influenciando não 

somente o Direito, mais especificamente o Direito de Família, mas toda a sociedade 

 

                                                                                                                                               
 
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou 

de conversão em união estável em casamento, entre pessoas do mesmo sexo. Resolução n. 175, de 14 de 

Maio de 2013. 



20 

 

2.2. A influência dos princípios na alteração da estrutura familiar 

 

Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 67), em sua tese “Princípios Fundamentais e 

norteadores para a organização jurídica de família”,
 
defende que para que haja Direito 

de Família, é necessário que se elenque os seus princípios fundamentais, quais sejam, 

seus princípios norteadores, para que as decisões e concepções doutrinárias sejam 

sempre justas e éticas, e que a falta de um deles faria surgir a injustiça. Em 

consequência disto, vê-se uma constante evolução e modernização das questões 

familiares.  

O mais importante, considerado gênero dentre inúmeras espécies e um 

macroprincípio é o da dignidade humana, em que sem ele não existe direito, sendo 

imprescindível para a democracia, justiça social e para a criação dos direitos humanos. 

Encontra-se disposto no primeiro artigo da Constituição Federal de 1988, e Rodrigo da 

Cunha Pereira (2004, p. 68) expõe da seguinte forma: 

 

A dignidade é um macroprincípio sob o qual irradiam e estão contidos outros 

princípios e valores essenciais como a liberdade, autonomia privada, 

cidadania, igualdade, alteridade e solidariedade. São, portanto uma coleção 

de princípios éticos. Isto significa que é contrário a todo nosso direito 

qualquer ato que não tenha como fundamento a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, e o pluralismo político. Essas inscrições constitucionais são 

resultado e consequência de lutas e conquistas políticas associadas à evolução 

do pensamento, desenvolvimento das ciências e das novas tecnologias. É a 

noção de dignidade e indignidade que possibilitou pensar, organizar e 

desenvolver os direitos humanos.  

 

 

Outro princípio considerado é o da monogamia, que apesar de não ser 

constitucionalizado, é o responsável por organizar a constituição das famílias. É a partir 

dele que se considera apenas uma única esposa e um único marido em uma família, não 

se permitindo que um dos cônjuges possua uma relação familiar simultânea.  

A relação extraconjugal não será considerada poligamia, senão adultério. Para 

que se considere como tal, portanto, é necessário que haja um vínculo familiar dúbio de 

um dos companheiros, conhecido como bigamia, criminalizado pelo Código Penal em 

seu artigo 235. 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente encontra-se 

positivado e sob clara interpretação na Constituição Federal de 1988 no artigo 227, em 

que dispõe: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
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adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

Como um dos princípios-chaves do Direito de Família, que demonstra 

claramente a mudança na concepção de família, em que antigamente tratava-se os 

membros de forma diferente, hierárquica e machista, tem-se o princípio da igualdade, 

disposto nos artigos 5º, I, e 226, parágrafo 5º, I da Constituição Federal de 1988, em que 

se deve respeitar as diferenças e tratar todas as pessoas da família de forma igual e 

digna. 

 A título de exemplo, pode-se considerar o fim da denominação de filhos 

“ilegítimos”, transformando todo e qualquer filho em legítimo e com mesmos direitos, 

conforme artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Percebe-se, 

também, que o patriarcado passa a não ter mais sentido, visto que este criava uma 

hierarquia familiar, uma supremacia do papel masculino perante o feminino.  

A família possui demasiada importância na vida de um ser humano, pois é a 

partir dela que nasce, se desenvolve e inicia a vida em sociedade. Ocorre que por sua 

importância como instituto, a família recebe proteção do Estado e disciplina-se pelo 

Direito de Família, dando margem à intervenção estatal em suas relações e à discussão 

acerca dos limites de tal intervenção na esfera privada, visto que ao mesmo tempo que 

se disciplina no âmbito do Direito Civil, possui normas cogentes e de ordem pública que 

caracterizam o “publicismo”. É a partir desta ideia que se originou o princípio da 

autonomia e da menor intervenção estatal, conforme ensina Rodrigo da Cunha Pereira 

(2004, p. 108): 

 

Considerando que são prevalentes os interesses da sociedade e do Estado na 

proteção da família, uma das grandes questões com a qual nos deparamos 

hoje no Direito de Família é sobre o limite entre o público e o privado, isto é, 

sobre a inserção, ou não, das regras que disciplinam e regem as relações de 

família no Direito Civil como ramo do Direito Privado. Alguns autores 

chegam a defender sua inclusão no âmbito do Direito Público, com maior 

ingerência do Estado, considerando a tutela de interesses maiores que só pode 

ser realizada por um poder superior.  

 

Tal princípio busca a proteção da autonomia privada no âmbito familiar perante 

o Estado, visto que a partir da Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa 

humana tornou-se o principal pilar do Direito, devendo ser preservada acima de tudo. O 
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Estado, portanto, não pode interferir nas relações familiares, sendo a própria família 

responsável por sua estruturação. 

A partir das mudanças econômicas, políticas e sociais, tornou-se evidente que a 

concepção de família heterossexual, hierarquizada, patriarcal, formada e legitimada 

apenas com a celebração do casamento estaria ultrapassada. Com o princípio da 

pluralidade de formas de família, não é mais imprescindível o matrimônio para que a 

família se forme e se legitime, e nem que seja composta exclusivamente por um homem 

e uma mulher, havendo a supremacia e autoridade da figura masculina.  

A união estável surge para demonstrar que o casamento não é mais essencial 

para a construção do instituto familiar, e a família monoparental prova que para existir 

família, basta que exista apenas uma pessoa.  

O princípio é destacado pelo autor da seguinte forma: 

 

É, portanto, da Constituição da República que se extrai o sustentáculo para a 

aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu 

preâmbulo, além de instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece que 

deve ser assegurado o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como 

a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos da 

sociedade. Sobretudo da garantia da liberdade e da igualdade, sustentadas 

pelo macroprincípio da dignidade, é que se extrai a aceitação da família 

plural, que vai além daquelas previstas constitucionalmente e, 

principalmente, diante da falta de previsão legal. (2004, p. 119). 

 

 Por fim, o princípio da afetividade, que substituiu a concepção de família antiga, 

baseada na autoridade do homem, passando a reger-se pelo afeto entre os entes que a 

compõem, seja conjugal ou parental. Os membros da família passam a ser respeitados e 

valorizados a partir do já mencionado princípio da dignidade humana. O afeto torna-se 

um valor jurídico para o Direito de Família (2004, p. 127). 

 Maria Berenice Dias (2015, p. 48) leciona mais um princípio além dos ora 

mencionados. O princípio da solidariedade familiar diz respeito à reciprocidade de um 

ente em relação ao outro, sendo solidários e fraternos entre si. Também se relaciona à 

prestação alimentar, ao amparo e proteção dos filhos perante os pais e vice-versa. 

Encontra-se disposto no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, além dos artigos 

1694 do Código Civil e 299 da Constituição Federal de 1988.  

A partir do exposto, compreende-se que os princípios foram responsáveis por 

alterações pontuais nas estruturas familiares com o passar do tempo, principalmente 

após alguns deles terem sido positivados na Constituição Federal de 1988 e no Código 

Civil de 2002.  
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3. O DIREITO DE FAMÍLIA MÍNIMO E A FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

 

3.1 Direito de Família: ramo do direito misto? 

  

Há que se fazer uma distinção entre Direito Público e Direito Privado. O público 

refere-se à organização e manutenção do Estado, enquanto o privado rege as relações 

pessoais entre os cidadãos que o compõe. Além disso, o Direito Público visa ao 

interesse público, geral, nacional, enquanto o Direito Privado tutela o interesse 

particular, individualizado e a autonomia privada.  

O fato é que a família é uma instituição que necessita de proteção, e muitos 

autores acreditam que apenas o Estado, devido à sua grandeza, é que poderia tutelar 

seus interesses. Mas, tal instituição é composta por indivíduos que se relacionam entre 

si, o que retoma o caráter privado de tal instituição. 

Encontrou-se notória dificuldade em definir qual âmbito do direito o Direito de 

Família se enquadraria, ao passo que incidem normas de ambos os institutos. No 

entanto, havia uma maior inclinação doutrinária para o Direito Público, devido à 

predominância das normas cogentes em relação às poucas possibilidades de se exercer a 

autonomia privada. 

Maria Berenice Dias (2015, p. 34-35) leciona que por estar presente no Código 

Civil, e por regular as relações de indivíduos entre si, o caráter do Direito de Família 

seria privado. No entanto, há a incidência de normas cogentes, quais sejam as impostas 

pelo Estado independentemente da vontade dos indivíduos, que caracterizam o Direito 

Público. A autora, no entanto, defende a ideia de o Direito de Família tornar-se uma 

disciplina interdisciplinar autônoma, incidindo normas públicas e privadas, mas não se 

submetendo exclusivamente a nenhuma.  

Com entendimento semelhante, Leonardo Barreto Moreira Alves (2010, p. 24-

25) caracteriza a natureza do Direito de Família como uma simbiose entre os dois 

ramos, tanto público quanto privado.  

As normas cogentes de Direito Público surgem como uma forma de tutela e 

proteção das famílias, não devendo serem criadas com o objetivo de intervenção, 

controle e dominação, restringindo a autonomia privada e liberdade dos indivíduos. 
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A autonomia privada, relacionada ao Direito Privado, caracteriza-se pela 

possibilidade de o particular administrar, cuidar e gerir sua própria vida da forma que 

quiser, ele próprio ditando as regras que serão seguidas. Como exemplo, cita-se o 

negócio jurídico, que é considerado a “materialização em concreto da autonomia 

privada”, visto que o Direito permite ao particular que ele crie suas relações jurídicas da 

forma que lhe melhor convir, podendo, por exemplo, contratar ou não tal serviço, 

comprar ou não certo produto etc. (ALVES, 2010, p.1). É, portanto, “o poder que os 

particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações jurídicas 

de que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica” 

(AMARAL, 2006, p. 345), funcionando como “verdadeiro poder jurídico particular de 

criar, modificar ou extinguir situações jurídicas próprias ou de outrem” (AMARAL, 

2006, p. 346). 

No Estado Liberal, confundiu-se autonomia privada com a autonomia da 

vontade, a qual incorporava valores típicos da época, tais como o egocentrismo, o 

patrimonialismo e não-intervenção do Estado no âmbito particular.  

Neste contexto, o Código Civil foi criado, no qual o patrimonialismo fazia-se 

presente nas relações jurídicas, como nos Direitos Reais e também no Direito de 

Família. 

 
No Direito de Família, ramo do Direito Civil em que deveria prevalecer a 

proteção de direitos extrapatrimoniais ou de personalidade, a situação não era 

diferente, havendo a definição da família como entidade de produção de 

riqueza, instituto jurídico desatrelado da felicidade pessoal dos seus 

componentes. (ALVES, 2010, p. 2). 

 

  

 As normas de Direito Público estavam presentes no contexto de criação do 

Código Civil. A entidade familiar só era reconhecida a partir do casamento, sendo 

assim, matrimonializada. Tal vínculo só seria extinto com a morte, visto que era 

proibido o divórcio. Assim, o Estado era responsável por impor suas normas cogentes 

nas relações familiares, afastando a autonomia privada, que somente ocorreria em 

situações excepcionais. 

 O Estado Liberal caracterizou-se pelo desenvolvimento de interesses 

econômicos da classe burguesa, o que culminou em duas classes distintas: os 

industriais, que auferiam cada vez mais lucro, e os proletários, trabalhadores submetidos 

a péssimas condições de trabalho e pequenos salários, tendo, assim, uma péssima 

qualidade de vida.  
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 Eis que então, a questão social precisava vir à tona. Houve, portanto, a crise do 

Estado Liberal, fazendo surgir, no início do século XX, o Estado Social de Direito, 

responsável pelo respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão, como a 

liberdade, e pela intervenção no campo social, mais especificamente na área da saúde, 

previdência, educação, moradia e emprego, denominados como direitos fundamentais 

de segunda geração. (ALVES, 2010, p. 60). 

Na década de 70, o Estado Social entrou em crise, formando-se, assim, o Estado 

Democrático de Direito, que tinha como escopo transformar a realidade social, 

promovendo os direitos fundamentais e permitindo, também, que cada cidadão pudesse 

exercer sua autonomia privada, buscando sua satisfação e realização pessoal sem 

depender de ninguém, eis que somente o próprio saberia de sua vida íntima. 

Neste contexto de Estado Democrático, foi promulgada a Constituição Federal 

de 1988, trazendo princípios norteadores como a dignidade da pessoa humana, 

solidariedade, igualdade, entre outros, fundamentais para o Direito de Família e para a 

ampliação da atuação da autonomia privada. 

O autor Pedro Lenza (2017, p.77) descreve o Estado Democrático de Direito, 

segundo o artigo 1º, caput da Constituição Federal de 1988, “como detentor de uma 

Constituição que contém limitações ao poder autoritário e prevalência dos direitos 

fundamentais, consagrando-se, assim, a soberania popular.”. Portanto, percebe-se que a 

Constituição Federal de 1988 não tinha só o objetivo de definir normas, direitos e 

deveres, ou promover a democracia, mas também o de defender e proteger os direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos. 

A Constituição Federal de 1988, no aspecto do Direito de Família, transformou a 

entidade familiar, antes descrita como uma entidade patrimonializada e hierarquizada, 

em uma comunidade de afeto e entreajuda, meio de realização pessoal de cada um dos 

membros, local de desenvolvimento da dignidade humana, denominando-se de caráter 

eudemonista. (ALVES, 2010, p.3). 

Esta nova caracterização familiar também é descrita por Dimas Messias de 

Carvalho (2012, p. 78), como sendo pluritária, igualitária e eudemonista, buscando a 

felicidade individual de seus membros, tendo como núcleo central o afeto.  

O afeto é necessário para que haja uma família, podendo ser afeto conjugal ou 

parental. Embora não positivado, é um elemento essencial, visto que para se formar uma 

família, é necessário que haja o afeto, já que existe a liberdade de escolha dos membros 

familiares identificada pela autonomia privada, como na escolha do namorado (a), do 
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marido (a), do companheiro (a) com quem busca constituir uma família. Na falta do 

afeto, também se faz presente a autonomia da vontade para, assim, haver a extinção.  

Passando a analisar outro dispositivo jurídico que disciplina o Direito de 

Família, torna-se pertinente fazer uma comparação entre o Código Civil de 1916 e o 

Código Civil atual de 2002, em relação às entidades familiares. 

A maioria dos artigos do Código Civil de 1916 tratavam de relações 

patrimoniais, demonstrando o caráter patrimonialista que a família possuía. O 

casamento, única forma de surgimento da família, por exemplo, baseava-se em interesse 

econômico, desde o regime de bens, artigo 230, em que: “O regime dos bens entre os 

cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento, e é irrevogável” (BRASIL, 1916)  

e o recíproco auxílio patrimonial (artigo 231, inciso I) até o dever de educar e manter os 

filhos (artigo 231, inciso IV).  

 

 

Art. 231. São deveres de ambos os cônjuges: 

 

I. Fidelidade recíproca. 

 

II. Vida em comum, no domicílio conjugal (art. 233, nº IV, e 234). 

 

III. Mútua assistência. 

 

IV. Sustento, guarda e educação dos filhos. (BRASIL, 1916) 

 

 

Além de patrimonialista, a família era hierarquizada, em que só através do 

casamento entre um homem e uma mulher tornar-se-ia legítima. Percebe-se por 

consequente, que também só poderia existir uma forma de família: a heterossexual. 

Influenciado pela Constituição de 1988, portanto, o Código também passou a 

disciplinar, conforme supracitado, a família eudemonista.  

Interpreta-se que a Constituição surgiu, então, como uma forma de limitação de 

poder para garantia de fins específicos. No âmbito do Direito de Família, o Estado surge 

como uma forma de proteção dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da 

pessoa humana, qual seja o macroprincípio da família, além de consagração da 

autonomia privada. 

 Assim, com a possibilidade de aplicação da autonomia privada nas relações 

familiares, consolida-se em definitivo, a colocação do Direito de Família como 

modalidade de Direito Privado (ALVES, 2010, p. 140). 
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3.2 O conceito de Direito de Família Mínimo 

 

 Apesar de relacionar-se com o Direito Privado, a família deve ter a proteção do 

Estado, possibilitando que o mesmo exerça seu poder com a positivação de normas 

cogentes e havendo, até mesmo, sua intervenção. No entanto, como já mencionado, a 

autonomia privada deve ser respeitada, não podendo ser restringida ou diminuída. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2006, p. 153-154) alerta para tal questão: 

 

Não se deve confundir, pois, esta tutela com poder de fiscalização e controle, 

de forma a restringir a autonomia privada, limitando a vontade e a liberdade 

dos indivíduos. Muito menos se pode admitir que esta proteção alce o Direito 

de Família à categoria de Direito Público, apto a ser regulado por seus 

critérios técnicos-jurídicos. Esta delimitação é de fundamental importância, 

sobretudo para servir de freio à liberdade do Estado para intervir nas relações 

familiares.  

 

 

Rolf Madaleno (2008, p. 62) presta importantes esclarecimentos acerca da 

mudança da perspectiva familiar moderna: 

 

No Direito de Família sempre incidiu uma maior intervenção do Estado-juiz 

na dinâmica familiar, impondo freios e restrições nessa liberdade de ação, 

mirando a defesa da célula familiar, valor maior a justificar a dignidade da 

pessoa humana. Com o advento da atual Carta Política de 1988, elevando a 

preocupação com a preservação da dignidade da pessoa humana em 

detrimento dos interesses patrimoniais das pessoas, na esteira desta evolução, 

o Código Civil de 2002 reviu seus conceitos e institutos para a 

despatrimonialização das relações familiares, passando a valorizar o 

indivíduo e suas relações jurídicas.  

 

  

A legislação brasileira positiva a não intervenção estatal na família em 

prevalência da autonomia privada em diversos artigos. O Código Civil de 2002 dispõe, 

em seu artigo 1513:  “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família.” (BRASIL, 2002). Tal 

dispositivo é o que reconhece expressamente o Direito de Família Mínimo. 

A Constituição Federal de 1988, em disposição relacionada, descreve no artigo 

226, § 7º:  

 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. (BRASIL, 1988). 

 

 Além disso, há também o artigo 1565, §2º do Código Civil de 2002:  
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Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 

condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 

família. 

§ 2o O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse 

direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou 

públicas. (BRASIL, 2002). 

 

O Estado, devido à concepção moderna de família, sendo uma família plural, 

democrática, eudemonista, não deve interferir em sua autonomia privada, pois o âmbito 

familiar é de foro íntimo de cada integrante. “Além disso, a família dos dias de hoje, por 

envolver relações afetivas, é muito mais uma entidade de fato do que uma instituição 

jurídica de monopólio do Estado, como outrora era tratada” (ALVES, 2010, p. 142). 

Vivencia-se um período de “privatização do Estado” (ALVES, 2010, p. 144). 

Tal privatização refere-se ao já mencionado princípio da intervenção mínima no Direito 

de Família, na qual a regra geral é a autonomia privada dos membros da família, que 

fará com que os direitos fundamentais sejam efetivamente protegidos. A intervenção 

estatal pode ser responsável por violação dos direitos fundamentais dos membros das 

famílias, o que vai em desencontro com os princípios do Estado Democrático de Direito 

e da Constituição de 1988. 

No entanto, conforme já descrito, mesmo que esteja em esfera privada, o Direito 

de Família deve ser protegido pelo Estado. Portanto, este poderá ser autorizado a 

intervir nas relações familiares somente em hipóteses extremas e excepcionais, tais 

como:                                  

 [...] para efetivar a promoção dos direitos fundamentais, tais como a 

dignidade, a igualdade, a liberdade, a solidariedade, e contornando 

determinadas distorções, permitir o próprio exercício da autonomia privada 

dos mesmos, o desenvolvimento da sua personalidade e o alcance da 

felicidade pessoal de cada um deles, bem como a manutenção do núcleo 

afetivo. Em outras palavras, o Estado apenas deve utilizar-se do Direito de 

Família quando essa atividade implicar uma autêntica melhora na situação 

dos componentes. (ALVES, 2010, p. 145). 

 

 O artigo 226, caput da Constituição Federal de 1988 trata dessa proteção 

especial da família perante o Estado, que atuará como Estado protetor-provedor-

assistencialista (ALVES, 2010, p. 145): A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (BRASIL, 1988). 

 Faz-se necessário analisar se a intenção do Estado ao intervir no âmbito familiar 

é realmente a de proteção dos direitos e garantias fundamentais de cada pessoa, ou se há 



29 

 

um excesso de intervenção e controle para com este instituto privado. Tatiane Mazur 

Pupo Nigelski (2016, p. 227), discorre acerca desta questão:  

 

Em síntese, pode-se dizer que o Poder Público tem o dever de não interferir 

na vida privada, respeitando seus limites. Todavia, em certas situações, deve 

atuar para garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. Sendo assim, na 

eficácia vertical uma das partes é o Estado e este deve agir em alguns casos e 

em outros deve se abster para fazer valer os preceitos expostos na 

Constituição Federal.  

 

 

 

Em relação à intervenção do Estado na família, conforme já exposto 

anteriormente, deve haver um limite. A partir desta limitação é que surge o conceito de 

“Direito de Família Mínimo”, considerando até que ponto o Estado pode usar de seu 

poder para intervir e controlar as relações familiares. 

 Tatiana Mazur Pupo Nigelski (2016, p. 230) traça um comparativo com o 

Direito Penal em relação ao princípio denominado “ultima ratio”, princípio da 

intervenção mínima do Direito Penal, em que este só intervirá nas relações sociais como 

última solução para tal caso. Logo, dever-se-á esgotar todas as possibilidades de 

resolução do conflito para que então o Direito Penal, na figura do Estado, possa intervir. 

Assim será, portanto, o Direito de Família, no qual o Estado funcionará como um 

“telespectador”, intervindo somente em último caso, respeitando a autonomia privada da 

família. Tal comparação também é feita pelo autor Leonardo Barreto Moreira Alves 

(2010, p. 3). 

 Caracteriza-se a intervenção do Estado como positiva ou negativa. A positiva 

ocorrerá quando o Estado intervir, mesmo que minimamente, para proteção dos direitos 

fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana. A negativa é quando o 

mesmo se abstém, caracterizando-se como um mero telespectador, que ocorrerá quando 

a intervenção for relacionada à autonomia privada (NIGELSKI, p. 241). 

  A intervenção estatal, portanto, deverá ocorrer de forma protetiva, com o 

objetivo único de proteção do instituto familiar e seus direitos fundamentais. A tutela 

destes direitos e a não intervenção do Estado na autonomia privada contribui para que o 

novo modelo de família surgido a partir de 1988, o eudemonista, consiga se desenvolver 

cada vez mais, pois apenas os membros daquele grupo familiar é que serão os 

responsáveis por tratar sua vida íntima. 
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3.3 A família homoafetiva e a intervenção estatal 

 

 A partir dessa mudança das famílias, ocasionada pela modernização, conforme 

descrito no capítulo 1 do presente estudo, novas formas de família foram surgindo, visto 

que o afeto passou a ser o centro de todas as relações familiares, e não mais o 

casamento, conforme positivado no artigo 226, § 4º da Constituição Federal, “a família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 4º Entende-se, também, como 

entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

(BRASIL, 1988). 

 Daí é que se permite concluir que a família formada por pessoas do mesmo 

gênero também se considera legítima entidade familiar. 

 A união homoafetiva caracteriza-se pela relação formada por duas pessoas do 

mesmo sexo.  A origem da palavra homossexual vem da etimologia grega, na qual a 

palavra “homo” significa “igual”. Portanto, um homem se atrai por outro homem; uma 

mulher se atrai por outra mulher, surgindo a homoafetividade. 

 O homossexualismo faz-se presente desde a Grécia Antiga, o que traz a ideia de 

que em toda a história das sociedades houve relacionamento entre pessoas do mesmo 

sexo. No século XVIII, a homoafetividade era vista como pecado; no século XIX, como 

uma doença; somente ao final do século XX é que eclodiram movimentos em defesa do 

direito homossexual. 

Conclui-se, à vista disso, que o preconceito e a discriminação sofridos pelos 

homossexuais originaram-se a séculos atrás, somente surgindo formas de defesa nos 

anos de 1970, em que a homoafetividade deixou de ser considerada um pecado, uma 

doença a ser tratada. (VENOSA, 2013, p. 2). Tal caracterização de pecado diz respeito 

às concepções religiosas que condenavam os homossexuais, e a caracterização de 

doença, ao fato de que era necessária uma “cura para o homossexualismo”. 

No entanto, ainda se fazem presentes o preconceito e a discriminação no século 

XXI, o que fere diretamente o princípio da igualdade, consagrado pelo caput do art. 5º 

da Constituição Federal e 1988 e, consequentemente, desrespeitam-se os direitos 

fundamentais, a dignidade humana e a autonomia privada. 

 

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: 
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 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; (BRASIL, 1988). [...] 

 

 Relacionado à tal preconceito e discriminação, pode-se então, fazer uma alusão 

ao ordenamento jurídico brasileiro, que em relação ao Direito de Família, objeto do 

presente estudo, caracteriza-se como omisso quanto à regulamentação da família 

homoafetiva, conforme já mencionado. 

Em um Estado Democrático de Direito possuidor de uma Constituição 

denominada cidadã, com o afeto sendo o ponto central das relações familiares e o 

princípio da dignidade humana um macroprincípio, considera-se inadmissível que se 

tutele direitos apenas de pessoas determinadas, como no caso, pela heterossexualidade. 

O não reconhecimento da família homoafetiva como uma entidade familiar fere 

não só o princípio da igualdade, como descumpre diretamente o fundamento 

constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no artigo 1º, 

inciso III da Constituição Federal de 1988, visto que é indigno haver diferenciação entre 

as formas de família existentes, classificando como “família normal”, “família 

anormal”, “família correta”, “família incorreta”, já que todas são dignas, não podendo 

existir um modelo ideal a ser seguido. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

 II - a cidadania; 

 III - a dignidade da pessoa humana; 

 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 V - o pluralismo político. (BRASIL, 1988). 

 

Maria Berenice Dias (2010, p. 4) leciona: 

 

A sexualidade integra a própria condição humana. É um direito fundamental 

que acompanha o ser humano desde o seu nascimento, pois decorre de sua 

própria natureza. Como direito do indivíduo, é um direito natural, inalienável 

e imprescritível. Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver 

assegurado o respeito ao exercício da sexualidade, conceito que compreende 

a liberdade sexual e a liberdade da livre orientação sexual. O direito a 

tratamento igualitário independe da tendência sexual. A sexualidade é um 

elemento integrante da própria natureza humana e abrange a dignidade 

humana. Todo ser humano tem o direito de exigir respeito ao livre exercício 

da sexualidade. Sem liberdade sexual, o indivíduo não se realiza, tal como 

ocorre quando lhe falta qualquer outro direito fundamental.  
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  A orientação sexual de uma pessoa diz respeito à sua autonomia privada. Cada 

pessoa é livre para escolher com quem quer constituir uma família. Tal escolha baseia-

se, também, no núcleo central da família atual: o afeto. Portanto, se existe afeto entre as 

pessoas, qual seria a relevância de serem de sexos opostos ou semelhantes? A família 

estaria formada apenas pela autonomia de escolha e o afeto que possuem. 

 Os direitos fundamentais das famílias devem ser protegidos pelo Estado, 

conforme já estudado neste capítulo. Assim, a entidade familiar sofrerá intervenção para 

tutelar direitos fundamentais e autonomia privada. Mas ao não se mencionar a proteção 

da família homoafetiva, tal omissão faz com que o Estado não proteja os direitos de 

pessoas que não sejam heterossexuais, em outras palavras, faz com que se negue 

direitos aos relacionamentos afetivos que não têm a diferença de sexo como 

pressuposto. (DIAS, 2012, p.7). 

 A união estável, uma das formas de entidade familiar no Brasil, encontra-se 

disposta no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 da seguinte forma: 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º Para 

efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (BRASIL, 

1988).  

 Tal disposição é expressa quanto à questão sexual. União estável, por 

conseguinte, somente poderá ser constituída por um homem e por uma mulher, ou seja, 

um casal heterossexual. 

 Torna-se visível que ao se mencionar a família homoafetiva, o Direito de 

Família Mínimo, no qual a intervenção estatal será de caráter protetivo, não é 

interpretado da mesma forma que ao se mencionar a família heterossexual. A família 

homoafetiva sofre, além de discriminações, omissões quanto a sua legalidade no 

ordenamento jurídico, o que gera inúmeras injustiças e exclusão social, além da já 

mencionada violação de direitos fundamentais e autonomia privada. 

Deve-se frisar, todavia, que a falta de normatização não significa falta de direito, 

conforme Maria Berenice Dias (2012, p.14-15):  

 

O fato de não haver previsão legal não significa inexistência de direito à 

tutela jurídica. Ausência de lei não quer dizer ausência de direito, nem 

impede que se extraiam efeitos jurídicos de determinada situação fática. A 

falta de previsão específica nos regramentos legislativos não pode servir de 

justificativa para negar a prestação jurisdicional ou de motivo para deixar de 

reconhecer a existência de direito. O silêncio do legislador precisa ser suprido 

pelo juiz, que cria a lei para o caso que se apresenta a julgamento. Na 
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omissão legal, deve o juiz se socorrer da analogia, costumes e princípios 

gerais de direito. O sistema jurídico assegura tratamento isonômico e 

proteção igualitária a todos os cidadãos. Omitindo-se o legislador em regular 

situações dignas de tutela, as lacunas precisam ser colmatadas pelo 

Judiciário. Na presença de vazios legais, a plenitude do reconhecimento de 

direitos deve ser implementada pelo juiz, que não pode negar proteção 

jurídica nem deixar de assegurar direitos sob a alegação de ausência de lei. 

Precisa assumir sua função criadora do direito. Preconceitos e posturas 

discriminatórias, que tornam silenciosos os legisladores, não devem levar 

também o juiz a calar. Imperioso que ele reconheça direitos às situações 

merecedoras de proteção, pois não pode afastar-se do dever de fazer justiça. 

Para conceder direitos aos segmentos-alvo da exclusão social, impositiva a 

aplicação da analogia que leva à invocação do princípio da igualdade na 

busca de identificação da semelhança significativa.  

  

  Portanto, deve o ordenamento jurídico reputar como família toda relação 

formada pelo afeto, tornando os componentes, entes familiares. Não deve haver 

discriminação, preconceito ou omissão em relação a qualquer tipo de família. Muito 

pelo contrário, deve haver proteção integral de tal entidade familiar, que é 

inegavelmente legítima e digna, assim como todas as outras. 

 Neste ínterim, apesar da omissão do ordenamento constitucional, o 

ordenamento infraconstitucional compõe-se de diversos acórdãos que reconhecem e 

protegem a família homoafetiva, conforme será estudado no capítulo seguinte. 
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4. A HOMAFETIVIDADE VISTA PELO DIREITO BRASILEIRO  

 

4.1. Os direitos humanos 

 

Direitos humanos são aqueles que reconhecem o ser humano como tal, estando a 

ele inerentes. São direitos fundamentais, os quais todos os seres humanos, sem 

distinção, devem lograr. Encontram-se dispostos na Constituição Federal de 1988 e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 1948, devendo ser sempre respeitados e tutelados.  

 Um dos principais direitos inerentes aos humanos diz respeito à igualdade. 

Segundo a Constituição, “todos são iguais perante a lei”, assim disposto no artigo 5º. 

Caput.  

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: (...). 

 

 

 Também encontra disposição de tal princípio na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos:  

 
Artigo 1:  

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade. 

 

Torna-se óbvio que todo ser humano, pelo Direito brasileiro, será igual ao outro, 

independentemente de cor, raça, religião, etnia e orientação sexual, possuindo os 

mesmos direitos, deveres e obrigações. Logo, não há que se fazer distinção entre uma 

pessoa homossexual e uma pessoa heterossexual: ambas são legalmente iguais. 

 Ocorre que a Constituição Federal de 1988 é omissa em relação aos direitos 

homossexuais, conforme já explicitado no capítulo anterior. Mas com a omissão, o que 

deve ocorrer é o preenchimento da lacuna a partir de uma analogia. Assim, os casais 

homossexuais devem ser tratados igualmente aos heterossexuais. 

 
As uniões entre pessoas do mesmo sexo, ainda que não tuteladas 

expressamente nem na Constituição Federal nem na legislação 

infraconstitucional, existem e fazem jus à tutela jurídica. A ausência de 

regulamentação impõe que as uniões homoafetivas sejam identificadas como 

entidades familiares no âmbito do Direito de Família. A natureza afetiva do 

vínculo em nada o diferencia das uniões heterossexuais, merecendo ser 

reconhecido como união estável. (DIAS, 2010, p.1) 
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Além do mencionado princípio da igualdade, tem-se, também, outro princípio 

importantíssimo e relacionado: o da dignidade da pessoa humana, considerado o 

macroprincípio do Direito de Família e caracterizado como um “norte ao sistema 

jurídico” (DIAS, 2010, p.2). Está positivado na Constituição Federal no artigo 1º, inciso 

III, sendo o pilar do Estado Democrático de Direito. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

I - a soberania; 

 

II - a cidadania 

 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 

V - o pluralismo político. 

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

 Em que pese ao assunto da homoafetividade, uma das formas em que outro 

importante princípio, o da liberdade, se materializa, é em relação à liberdade sexual. 

Cada pessoa tem direito à escolha de sua orientação sexual, de acordo com sua vontade 

e desejo. Deve haver respeito à liberdade de escolha, visto que todo ser humano tem o 

direito de exigir respeito ao livre exercício da sexualidade. Sem liberdade sexual o 

indivíduo não se realiza, tal como ocorre quando lhe falta qualquer outra das chamadas 

liberdades ou direitos fundamentais. (DIAS, 2010, p.3). 

 Está previsto na Constituição Federal, como um dos objetivos do Estado, a 

promoção do bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. Assim, as uniões homossexuais devem ser 

respeitadas e protegidas, sob pena de desrespeito à Lei Maior. 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos também veda a discriminação e o 

preconceito:  

 

Artigo 2 
1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 

jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer 

se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 

sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

 

 

Isto posto, sempre que um homossexual for discriminado, haverá uma visível 

violação do princípio maior da Constituição Federal, o da dignidade da pessoa humana, 

em conjunto com os princípios da igualdade e da liberdade, todos considerados direitos 

humanos, além do desrespeito a um dos objetivos principais do Estado. 

Posicionamentos morais, éticos e religiosos não devem e não podem nunca estar acima 

dos direitos fundamentais dos seres humanos. 

 Um caso que ilustra o preconceito e a discriminação perante a liberdade sexual 

ocorreu fora do Brasil, na Rússia. Um casal homossexual, Yevgeny Voitsekhovsky e 

Pavel Stotsko, se casou se na Dinamarca e enviou seus passaportes para a Rússia, onde 

nos mesmos foram adicionados selos de casamento na marcação do estado civil. Após 

isso, foram constantemente ameaçados e constrangidos, até mesmo pela polícia russa, 

visto que no país não é legalizado o casamento homossexual. Além disso, o governo 

anunciou que os passaportes seriam anulados, além de ser demitido o funcionário que os 

colocou. 

 Apesar de ocorrido fora do Brasil, ocorrem em território nacional diversas 

formas de discriminação, visto que o índice de assassinatos em decorrência da violência 

homofóbica vem crescendo com os anos, conforme gráfico
4
 abaixo: 

                                                 
4 MADEIRO, Carlos. ONG aponta recorde de LGBTs mortos no Brasil em 2017; "dói só de lembrar", diz 

parente. UOL, 25 set 2017. Disponível em <://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2017/09/25/brasil-tem-recorde-de-lgbts-mortos-em-2017-ainda-doi-diz-parente.htm>. Acesso em 

06 maio 2019. 
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Aumento de mortes LGBT ao longo dos anos 

  

4.2. Da criação do " Brasil sem Homofobia - Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra LGBT e Promoção da Cidadania Homossexual" 

 

Uma das formas encontradas pelo Governo Federal para acabar com o 

preconceito e a discriminação sofrida pelos homossexuais, as quais constituem 

violações aos direitos humanos, foi a criação, em 2004, do " Brasil sem Homofobia - 

Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e Promoção da 

Cidadania Homossexual".  

Através disto, o Governo acredita que ocorrerá a “ampliação e fortalecimento do 

exercício da cidadania no Brasil”, visto que promoverá “a cidadania de gays, lésbicas, 

travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate à 

violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um 

desses grupos populacionais.”. (BRASIL, 2004, p. 11). 
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 Importante figura que contribuiu para sua criação foi Janaína, talvez a primeira 

travesti a conseguir a carteira da OAB. Ela era militante dos direitos humanos dos 

homossexuais, lutava pelos direitos dos travestis e foi homenageada nas primeiras 

páginas do Programa. 

 Entre as justificativas para a criação está o fato de que com o passar do tempo a 

questão da defesa dos direitos homossexuais teve um importante crescimento, ao passo 

que à época havia cerca de 140 grupos ativistas no Brasil. Os homossexuais sofrem com 

a discriminação e o preconceito em áreas de saúde, justiça e educação, sendo 

marginalizados perante à sociedade, tornando-se assim, necessária a luta pelos seus 

direitos civis, sociais e políticos. 

 O Programa elucida importantes conquistas da luta homossexual no cenário 

jurídico brasileiro. Entre elas, destacam-se algumas Constituições estaduais e 

municipais, que ao contrário da Constituição Federal, vedam expressamente a 

discriminação por orientação sexual. 

 

Atualmente, a proibição de discriminação por orientação sexual consta de 

três Constituições Estaduais (Mato Grosso, Sergipe e Pará), há legislação 

específica nesse sentido em mais cinco estados (RJ, SC, MG, SP, RS) e no 

Distrito Federal e mais de oitenta municípios brasileiros têm algum tipo de lei 

que contempla a proteção dos direitos humanos de homossexuais e o combate 

à discriminação por orientação sexual. (BRASIL, 2004, p. 16). 

 

 

 Além de tais disposições, também são citados os avanços jurisprudenciais acerca 

do tema, os quais serão explicitados posteriormente neste capítulo. 

 Outra questão abordada é a violência sofrida pelos homossexuais. Muitos são 

agredidos e até mesmo mortos devido a sua opção sexual. E, infelizmente, existem 

dados que comprovam números expressivos de tal crueldade.  

 No entanto, não é somente a violência física que caracteriza a homofobia. A 

violência sofrida através de humilhação, ofensas verbais e todos os tipos de atitudes 

preconceituosas de pessoas próximas ou não, com ou sem grau de parentesco, também 

se fazem presentes na vida dos homossexuais. 

 Não estão apenas inclusas ações de âmbito jurídico, mas de segurança, 

educação, saúde, trabalho e cultura, garantindo, assim, os direitos dos homossexuais em 

todas as esferas, qual seja, de forma integral e abrangente, visto que abarca os setores 

público, privado e a sociedade como um todo. 
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 Atualmente foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direita 

de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26) e o Mandado de Injunção (MI 4733), 

visando à equiparação da homofobia ao crime de racismo e sua consequente 

criminalização. Tais ações foram propostas por grupos LGBTS existentes no Brasil e 

partidos políticos, os quais pedem que o Tribunal fixe um prazo para que o Congresso 

Nacional, sendo considerado omisso, edite uma lei criminalizando a homofobia. Caso 

tal pedido não seja acatado, os grupos pedem que a homofobia seja incluída no rol do 

artigo 5º, inciso XLI da Constituição Federal, que dispõe que “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. 

 No dia 13 de junho de 2019, pelo voto da maioria dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal (oito votos a três), foi decidido criminalizar a homofobia, enquadrando 

todas as condutas preconceituosas contra homossexuais e transexuais na lei do racismo, 

sendo feita tal equiparação até que sobrevenha lei específica editada pelo Congresso 

Nacional que verse sobre o tema. 

 O julgamento pautou-se no fato de o conceito de racismo projetar-se além de 

critérios biológicos, mas de considerar sua dimensão social, devendo, assim, 

compreender outros grupos vulneráveis, tais como os homossexuais, já que os mesmos 

não pertencem ao grupo que detém hegemonia de uma estrutura social, e são, portanto, 

excluídos da proteção jurídica e estatal. Assim, o STF não estaria legislando e portanto, 

invadindo a competência do Congresso Nacional, mas resguardando direitos e garantias 

fundamentais previstas pela Constituição a todos os indivíduos, vedando atos de 

discriminação e preconceito. 

 A criminalização da homofobia, no entanto, segundo decisão do STF, não 

restringirá o exercício da liberdade religiosa, permitindo assim, que os fiéis e líderes 

religiosos divulguem seus pensamentos e convicções a respeito do homossexualismo, 

desde que não se configure discurso de ódio, incitando preconceito, discriminação e 

violência. 

 Em que pese à penalização, esta será de um a três anos ao indivíduo que induzir, 

praticar ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da opção sexual do outro e 

dois a cinco anos se for feita divulgação de ato homofóbico em meios de comunicação, 

tais como as redes sociais. 
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4.3 . As entidades familiares homoafetivas na legislação brasileira 

 

 A partir do momento em que a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 

2002 inovaram em relação às entidades familiares, todas as novas formas de famílias 

devem ser tuteladas da mesma forma, sob pena de violação da dignidade da pessoa 

humana e do princípio da igualdade. 

  Com a referida inovação, a família passou a não depender mais do casamento 

para que se configure como tal. Agora, seu núcleo central é o afeto, aumentando, desta 

forma, os vínculos afetivos.  

 O afeto, portanto, deu origem à nova configuração familiar, trazendo a 

denominação de família eudemonista, buscando, principalmente, a felicidade e a 

realização pessoal de seus membros. A ideia de família patrimonialista, patriarcal, 

indissolúvel (sem possibilidade de divórcio), hierarquizada e heterossexual, por 

conseguinte, deixou de existir. 

 Com a ampliação das entidades familiares, fez-se surgir também a homoafetiva, 

que apesar de não estar expressa na Constituição e no Código Civil, é alvo de diversos 

julgamentos dos Tribunais, como o Supremo Tribunal Federal. Assim, vê-se que as 

entidades familiares formadas por pessoas de mesmo sexo vêm ganhando cada vez mais 

visibilidade no Direito brasileiro. O que antes era considerado anormal, imoral e até 

mesmo uma doença, hoje em dia é reconhecido pelo Estado. 

 O caput do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 traz a proteção da 

entidade familiar como um todo, sem distinção de qual família deverá ou não ser 

protegida. 

 Devido à omissão legislativa acerca do tema, os julgadores acabavam por não 

saber como resolver questões relacionadas às famílias homoafetivas, como por exemplo, 

questões sucessórias, matrimoniais, partilha de bens, adoção etc. Assim, deveriam julgar 

de acordo com a situação específica, colaborando para que, futuramente, tal decisão 

pudesse ser utilizada por outro juiz, transformando-se em jurisprudências. 

 Apesar da omissão, não há nenhuma norma jurídica que exclua a possibilidade 

de existência das entidades familiares homoafetivas. Nestes casos, deve-se usar, 

analogamente, a disciplina legal das famílias heterossexuais, visto que ambas em nada 

se diferenciam, em relação aos seus efeitos jurídicos, conforme o conceito de analogia 

presente nos artigos 4ª da LICC e 126 do CPC. 
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O artigo 1723 do Código Civil de 2002 é enfático ao dispor que a união estável 

será reconhecida a partir de casais heterossexuais, quando expressamente menciona 

“homem e mulher” em seu caput. Tal entendimento discriminatório baseia-se na lei 

9.278/96, a qual regula a união estável em seu artigo 1º como sendo reconhecida como 

entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma 

mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. Mas, ao se considerar os 

princípios da igualdade, da liberdade sexual e da dignidade da pessoa humana, os casais 

formados por pessoas do mesmo sexo também têm direito ao reconhecimento da união 

estável, não sendo aceitável tal discriminação, até porque, apesar de somente mencionar 

as famílias heterossexuais, não há norma prevista que exclua a entidade familiar 

homossexual do campo jurídico. 

 Para alguns autores, como Maria Helena Diniz e Carlos Robertos Gonçalves, as 

entidades familiares homoafetivas no Direito brasileiro são consideradas “sociedades de 

fato”, conforme o caput do artigo 981 do Código Civil de 2002, sendo, portanto, 

julgadas segundo o Direito das Obrigações, visto que surgem de relações obrigacionais 

entre sócios. 

 

Art. 981: Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados. (...). 

 

 No entanto, a partir do momento em que outros autores como Maria Berenice 

Dias e até mesmo os juízes passaram a olhar para o lado afetivo e sentimental das 

relações, viram que as mesmas envolviam sentimento, não devendo ser consideradas 

como uma “sociedade”, cabendo, portanto, ao Direito de Família a sua tutela. 

 Definitivamente não há como olvidar ou deixar de analisar a situação atual. Há 

cada vez mais formas distintas de famílias, as quais independentemente de sua 

composição, devem ser tratadas de forma igualitária. As homoafetivas estão ganhando 

cada vez mais espaço na atualidade, e devem ser julgadas e observadas sem 

preconceitos e de forma justa, como qualquer outra.  

 

4.4. O STF e o reconhecimento da união homoafetiva 

 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceram, em 05 de Maio 

de 2011, por unanimidade, a união estável para casais do mesmo sexo, a partir do 
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julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. 

A ADI 4277 foi protocolada como ADPF 178, tendo como objetivo reconhecer a 

união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, com os mesmos direitos e 

deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendidos aos companheiros nas uniões 

entre pessoas do mesmo sexo.  

Na ADPF 132, por sua vez, o Governo do Estado do Rio de Janeiro alegou que o 

não reconhecimento da união homoafetiva contraria preceitos fundamentais da 

Constituição Federal como igualdade, liberdade e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, devendo-se aplicar o regime da união estável previsto no artigo 1.723 do 

Código Civil também às uniões homoafetivas formadas pelos funcionários públicos 

civis do Rio de Janeiro. 

O principal fundamento para que os ministros votassem pelo reconhecimento de 

tal união é a mudança na perspectiva da família com o passar dos anos, tornando o afeto 

o seu ponto central. Assim, as uniões homoafetivas também se constroem com base no 

mesmo afeto, devendo, inclusive, serem julgadas as demandas perante as Varas de 

Famílias, deixando de lado, definitivamente, o caráter de sociedade de fato, 

caracterizado por muitos autores. 

Outro fator responsável pelo julgamento dos ministros diz respeito à analogia, 

art. 4ª da LICC e art. 126 do CPC, pois na falta de norma que defina os preceitos da 

união homoafetiva, a mesma deverá ser julgada da mesma maneira que a união formada 

por pessoas de sexos opostos, a fim de evitar injustiças e observar e respeitar os 

princípios da dignidade humana, liberdade e da igualdade. 

Há que destacar que durante o julgamento, tratou-se com desprezo o preconceito 

e discriminação sofridos pelos homossexuais, ao passo que se encontram 

marginalizados perante à Justiça e humilhados, segregados e julgados pela sociedade em 

si. 

O voto do Ministro Marco Aurélio finaliza-se da seguinte forma, transcrito no 

próprio site do STF: 

 

Extraio do núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana a obrigação 

de reconhecimento das uniões homoafetivas. Inexiste vedação constitucional 

à aplicação do regime da união estável a essas uniões, não se podendo 

vislumbrar silêncio eloquente em virtude da redação do § 3º do artigo 226. 

Há, isso sim, a obrigação constitucional de não discriminação e de respeito à 

dignidade humana, às diferenças, à liberdade de orientação sexual, o que 

impõe o tratamento equânime entre homossexuais e heterossexuais. Nesse 
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contexto, a literalidade do artigo 1.723 do Código Civil está muito aquém do 

que consagrado pela Carta de 1988. Não retrata fielmente o propósito 

constitucional de reconhecer direitos a grupos minoritários. 

 

 

 

Assim, a partir de tal decisão do Supremo Tribunal Federal, através do 

julgamento dos ministros, o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 passou a reconhecer 

as uniões homoafetivas como entidades familiares sob a proteção do Estado, estando 

sujeitas, portanto, às mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva, 

visto que prevalece o afeto, o amor e a solidariedade em tais famílias. Além disso, deve-

se interpretar de forma a incluir, também a união entre pessoas do mesmo sexo no 

parágrafo 3º do artigo 226. 

 

1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. 

RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E 

SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. 

CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 

ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos 

da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir 

“interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. 

Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO 

DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA 

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

ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO 

PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO 

FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR 

SÓCIOPOLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA 

PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 

AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA 

PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição 

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

fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do 

art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 

constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta 

Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da 

kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver 

juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. 

Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do 

princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais 

elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. 

Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à 

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

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

intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da 

vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA 54 

INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO 

“FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 

TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-

CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE 
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CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O 

caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do 

Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu 

coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando 

se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais 

heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao 

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

heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia 

religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída 

entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma 

necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus 

institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria 

Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). 

Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente 

ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 

formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou 

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

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

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

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

categoria sóciopolítico-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal 

para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu 

fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de 

preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. 

NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, 

MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. 

FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER 

RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA 

ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. 

IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE 

FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica 

homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se 

perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou 

sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a 

um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. 

Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da 

Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo 

do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia 

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

hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de 

constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do 

fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A 

Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. 

Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de 

um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a 

sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos 

indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos 

homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a 

evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na 

Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: 

“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. 

DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar 

Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da 

impossibilidade de ortodoxo 55 enquadramento da união homoafetiva nas 

espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, 

reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma 

de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo 
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do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM 

CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA 

“INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante 

a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório 

do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se 

necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. 

Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o 

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do 

mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as 

mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 

heteroafetiva. (BRASIL/STF, 2011). 

 

 

4.5. A Resolução 175 do CNJ e o casamento homoafetivo 

 

 Com o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo STF, eis que surgiu 

outro questionamento acerca do tema: se a união estável passou a ser legalizada, o 

casamento também poderia ser? Assim, partir de tal decisão, muitos casais 

homoafetivos ingressaram na Justiça com pedido de conversão da união estável em 

casamento. 

 Em 2013 entrou em vigor a Resolução 175 da CNJ, em que o casamento 

homoafetivo passou a ser realizado pela Justiça brasileira, assim como a conversão da 

união estável em casamento. Tal disposição proíbe os cartórios brasileiros de se 

recusarem a registrar a união de duas pessoas do mesmo sexo, sendo obrigatória a 

realização do casamento, conforme descrito no artigo 1º da mencionada Resolução: é 

vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento 

civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. 

 O casamento homoafetivo é legalmente idêntico ao heterossexual, qual seja a 

sua celebração, o trâmite, documentos e direitos, em que pese ao divórcio, à divisão de 

bens, pensão alimentícia etc., baseando-se nos princípios da igualdade e liberdade. 

 Caso haja recusa na celebração, o artigo 3º da Resolução dispõe que implicará a 

imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis, 

assim como será possível ingressar com um processo administrativo contra autoridade. 

 Ocorre que mesmo com o avanço da celebração do casamento homoafetivo, tal 

Resolução não tem força de lei, o que possibilita, ainda, que alguns juízes, ao receberem 

o procedimento, o contestem, visto que não há disposição acerca do tema na 

Constituição Federal e no Código Civil. Além disso, a homofobia ainda se faz muito 

presente na sociedade brasileira. 
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4.6. Avanços jurisprudenciais 

 

 Além das já mencionadas normas infraconstitucionais surgidas para regular as 

uniões homoafetivas, visto que a Constituição e o Código Civil não as tutelam, outros 

avanços jurisprudenciais merecem destaque. 

 O projeto de lei denominado PL 1151/95 tem como autora a deputada Marta 

Suplicy, tendo como objetivo disciplinar a união civil entre casais homossexuais. 

Tramitaria entre as diversas comissões da Câmara, mas por decisão do então presidente 

da Câmara, Luis Eduardo Magalhães, criou-se uma comissão especial e específica para 

tal projeto, sendo o deputado Roberto Jefferson o relator, em que o próprio alterou 

algumas partes do projeto, instaurando a parceria civil registrada entre pessoas do 

mesmo sexo. Está para ser votado desde 1997. 

 O PL 5003/01, de autoria da deputada Iara Bernardi, votado pela Câmara e 

aguardando decisão do Senado, traz a questão da criminalização das práticas 

discriminatórias em razão da orientação sexual do indivíduo. 

 O também projeto de lei PL 5120/2013, de autoria dos deputados Jean Wyllys 

(PSOL/RJ) e Érika Kokay (PT/DF), visa à alteração do Código Civil em seu artigo 226, 

para que se inclua o casamento homoafetivo no texto legal, assim: 

  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1.º O casamento é civil e é gratuita sua celebração. Ele será realizado entre 

duas pessoas e, em qualquer caso, terá os mesmos requisitos e efeitos sejam 

os cônjuges do mesmo ou de diferente sexo. 

§ 2.º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3.º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 

duas pessoas, sejam do mesmo ou de diferente sexo, como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

 

 

 A possibilidade de conversão da união homoafetiva para o casamento civil é 

praticamente majoritária perante à jurisprudência após a decisão do STF sobre a 

matéria. Alguns exemplos de tribunais diferentes: 

 

Apelação cível. Ação declaratória de reconhecimento de união homoafetiva, 

cumulada com pedido de conversão em casamento. Procedência. Adoção de 

sobrenome e alteração do regime de bens. Pretensões a serem manifestadas 

perante o oficial do registro competente. Desnecessidade de pronunciamento 

judicial. 1. Por ocasião da formalização do pedido de conversão da união 

estável em casamento ao oficial do registro competente, já autorizado, 

deverão as requerentes manifestar o interesse na adoção do sobrenome uma 

da outra. Art. 157 da Consolidação Normativa Notarial e Registral. 2. 
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Pretendendo as requerentes adotar para o matrimônio o regime da comunhão 

universal de bens, basta que estabeleçam como lhes aprouver, observada a 

forma exigida em lei, o regime de bens, ainda que alterando um anterior, para 

o que não necessitam de autorização do Poder Judiciário, regime este que 

regulará o matrimônio, por conta da conversão a ser efetivada. Apelo 

desprovido. (TJRS, AC 70057974750, 8ª C. Cív., Rel. Ricardo Moreira Lins 

Pastl, j.  20/03/2014). 

 

Apelação cível. Procedimento de jurisdição voluntária. Direito de família. 

Conversão de união estável homoafetiva em casamento. Possibilidade. 

Precedentes desta corte e do STJ sobre a questão. Provimento do recurso. 1. 

O mesmo raciocínio jurídico utilizado pelo supremo tribunal federal para 

conceder aos pares homo afetivos os direitos decorrentes da união estável 

deve ser utilizado para lhes viabilizar o casamento civil, especialmente em 

razão de a carta constitucional determinar a facilitação da conversão da união 

estável em casamento, e o artigo 1726 do código civil dispor que a união 

estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos 

companheiros ao juiz e assento no registro civil. 2. Em outras palavras, se o 

stf reconheceu a existência da união estável homoafetiva como entidade 

familiar, conferindo-lhe as mesmas consequências da união estável entre 

homem e mulher, não faria sentido obstar a conversão da união estável entre 

pessoas do mesmo sexo em casamento, sob o argumento da omissão 

legislativa. 3. Recurso provido, na forma do artigo 557, § 1º-a do CPC. 

(TJRJ, AC  04644055520128190001, 12ª C. Cív., Rel. Des. Cherubin Helcias 

Schwartz Junior, j. 14/02/2014). 

 

TRF 4º Região - A realidade social atual revela a existência de pessoas do 

mesmo sexo convivendo na condição de companheiros, como se casados 

fossem. 2. O vácuo normativo não pode ser considerado obstáculo 

intransponível para o reconhecimento de uma relação jurídica emergente de 

fato público e notório . 3. O princípio da igualdade consagrado na 

Constitução Federal de 1988, inscrito nos artigos 3º, IV, e 5º, aboliram 

definitivamente qualquer forma de discriminação. 4. A evolução do direito 

deve acompanhar as transformações sociais, a partir de casos concretos que 

configurem novas realidades nas relações interpessoais. (TRF 4ª Região, AC 

349785, j. 21/11/2000). 

 

Rio Grande do Sul – Apelação cível. Conversão de união estável homoafetiva 

em casamento. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Possibilidade 

jurídica do pedido. Desconstituição da sentença para regular processamento 

do feito. 1. Tendo em vista o julgamento da ADI nº 4.277 e da ADPF nº 132, 

resta superada a compreensão de que se revela juridicamente impossível o 

reconhecimento de união estável, em se tratando de duas pessoas do mesmo 

sexo. 2. Considerando a ampliação do conceito de entidade familiar, não há 

como a omissão legislativa servir de fundamento a obstar a conversão da 

união estável homoafetiva em casamento, na medida em que o ordenamento 

constitucional confere à família a "especial proteção do Estado", 

assegurando, assim, que a conversão em casamento deverá ser facilitada (art. 

226, § 3º, CF/88). 3. Inexistindo no ordenamento jurídico vedação expressa 

ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, não há que se cogitar de vedação 

implícita, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da igualdade, da 

não discriminação, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo e livre 

planejamento familiar. Precedente do STJ. 4. Afirmada a possibilidade 

jurídica do pedido de conversão, imperiosa a desconstituição da sentença, a 

fim de permitir o regular processamento do feito. Apelo provido. (TJRS, AC 

70048452643, 8ª C. Cív., Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 27/09/2012). 
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 Outro avanço importante para o reconhecimento da união homoafetiva diz 

respeito à adoção. Há jurisprudências que concedem a possibilidade de um casal 

homossexual adotar uma criança, trazendo ainda mais reconhecimento como entidade 

familiar. 

 

MENORES. ADOÇÃO. UNIÃO HOMOAFETIVA. Cuida-se da 

possibilidade de pessoa que mantém união homoafetiva adotar duas crianças 

(irmãos biológicos) já perfilhadas por sua companheira. É certo que o art. 1º 

da Lei n. 12.010/2009 e o art. 43 do ECA deixam claro que todas as crianças 

e adolescentes têm a garantia do direito à convivência familiar e que a adoção 

fundada em motivos legítimos pode ser deferida somente quando presentes 

reais vantagens a eles. Anote-se, então, ser imprescindível, na adoção, a 

prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros, até porque se 

discute o próprio direito de filiação, com consequências que se estendem por 

toda a vida. Decorre daí que, também no campo da adoção na união 

homoafetiva, a qual, como realidade fenomênica, o Judiciário não pode 

desprezar, há que se verificar qual a melhor solução a privilegiar a proteção 

aos direitos da criança. Frise-se inexistir aqui expressa previsão legal a 

permitir também à inclusão, como adotante, do nome da companheira de 

igual sexo nos registros de nascimento das crianças, o que já é aceito em 

vários países, tais como a Inglaterra, País de Gales, Países Baixos, e em 

algumas províncias da Espanha, lacuna que não se mostra como óbice à 

proteção proporcionada pelo Estado aos direitos dos infantes... 

 

...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DEFIRO aos 

requerentes C.A.M.O e A.L.S. a adoção das criança V.S.P.J de parentesco 

independente do fato natural da procriação. Determino que após o trânsito em 

julgado sejam expedidos os atos necessários para: 1 - O cancelamento nos 

assentos de nascimento da menor no registro civil competente, arquivando-se 

o mandado, advertindo o Sr. Oficial de Registro que nenhuma observação 

sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. 2 - Sejam os 

menores registrados com os nomes de V.M.O.S.S e V.M.O.S.S. Possível 

duvida pode pairar sobre a realização do assento de nascimento. No caso, 

deverá constar que os adotandos são filhos de C.A.M.O e A.L.S, sem 

mencionar as palavras pai e mãe e, da mesma forma, em relação aos avós 

também não explicitará a condição materna ou paterna. Sem custas, nos 

termos do art. 141, par. 2º do E.C.A. Cumpridas as formalidades legais, 

procedam-se às necessárias diligências e demais providências de estilo. P.R.I. 

Após o transito em julgado, Arquive-se. 

 

 

  

A tendência é que, com o passar do tempo, cada vez mais decisões benéficas aos 

homossexuais sejam proferidas, visto que não cabe mais, em pleno século XXI, 

qualquer omissão ou negação de seus direitos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 Como se pôde observar ao longo do trabalho, o instituto familiar sofreu diversas 

alterações ao longo dos anos, devido a uma “modernização”, qual seja uma evolução do 

Direito de Família, que aos poucos foi se adaptando às novas formas de família 

surgidas, entre elas, a homoafetiva, objeto central do estudo. 

 Obviamente, o Direito deve acompanhar a sociedade e seus avanços, e no 

âmbito do Direito de Família, este deve preocupar-se em tutelar todas as relações 

privadas, baseando-se nos direitos humanos, princípios fundamentais do Direito e na 

teoria do Direito de Família Mínimo, qual seja a menor intervenção estatal na seara 

familiar, visto esta ser regida pelas relações particulares. Assim sendo, só caberia uma 

intervenção estatal em último caso, conforme já estudado, em ultima ratio, visto que 

independentemente de haver normas cogentes disciplinando o Direito de Família, o 

mesmo relaciona-se ao Direito privado, ao passo que possui como cerne o estudo das 

relações entre particulares e a autonomia privada. 

 Ao longo da explanação, foi-se falado do quanto as relações homossexuais ainda 

enfrentam preconceitos e objeções quanto ao Direito, através de estudo de caso e tabela 

demonstrando a morte de LGBT’s com o passar dos anos. Porém, também se foi 

mostrado o quanto o Direito avançou em relação ao assunto, visto ser notória a proteção 

e preocupação do Estado para com as relações homoafetivas, como ilustram-se as 

conquistas jurisprudenciais acerca da possibilidade de conversão da união homoafetiva 

em casamento e da adoção, por exemplo. 

 Assim, comprova-se o quanto o Direito tem avançado em relação às questões da 

família homoafetiva, não havendo mais proibições para que a mesma possa existir, visto 

antes somente existir a clássica família heterossexual. A realidade atual é a pluralidade 

familiar, em que não se existe mais um padrão a ser seguido. Toda e qualquer forma de 

amor é válida, assim como qualquer relação entre seres humanos, independentemente de 

quantos sejam e de qual seja a orientação sexual de cada um.  

 A tendência, portanto, é que com o passar dos anos a família homoafetiva 

conquiste cada vez mais direitos, inserindo-se cada vez mais no ordenamento jurídico, 

tendo, portando, a autonomia privada do indivíduo paulatinamente sobreposta às 

normas cogentes do Estado. 
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