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RESUMO 

O trabalho tem por escopo analisar e expor a questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo 
no Estado Democrático de Direito brasileiro e latino-americano. As questões da 
homossexualidade e da transexualidade não são modernas, elas sempre existiram e com 
significados diversos, em variados períodos históricos, de acordo com os costumes e valores 
de determinadas sociedades. O artigo examina as novas famílias; àquelas previstas na 
Constituição Brasileira de 1988, bem como outros modelos que necessitam de 
reconhecimento legal, haja vista que já existem de fato. Observam-se os princípios da 
isonomia, do exercício dos direitos de personalidade e da dignidade humana, posto que as 
relações familiares fundamentam-se no eudemonismo. A pesquisa pondera por fim pelo 
reconhecimento das relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo e a conseqüente 
positivação de direitos patrimoniais e extrapatrimoniais.  
 

Palavras-chave: União homoafetiva. Dignidade humana. Direito das Famílias. 
Constitucionalização do Direito Privado.  

 

RESUMEN 

El trabajo tiene El objetivo de analizar  la cuestión de las uniones entre las personas del 
mismo sexo en el Estado Democrático de Derecho brasileño y latino-americano. Las 
cuestiones de la homosexualidad y de la transexualidad no son modernas, ellas siempre 
existirán y con significados diferentes, en variados momentos históricos, de acuerdo con las 
costumbres y valores de determinadas sociedades. El artículo examina las nuevas familias; 
aquellas previstas en la Constitución Brasileña de 1988, bien como otros modelos que 
necesitan de reconocimiento legal, puesto que existen de facto. Observan se los principios de 
la igualdad, del ejercicio de los derechos de la personalidad e de la dignidad humana, puesto 
que las relaciones familiares son fundamentadas en el eudemonismo. La pesquisa pondera por 
fin pelo reconocimiento de las relaciones afectivas e sexuales entre las personas del mismo 
sexo e la consecuente legalización de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales.  
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INTRODUÇÃO 

 A definição do que seja família é algo complexo, não só devido à subjetividade da 

palavra, como a diversidade de modelos familiares possíveis, isso se observados o atual 

Código Civil de 2002, e a Constituição brasileira de 1988, que concede especial proteção às 

famílias no caput do art. 226. Mas nem sempre foi difícil definir família no Estado brasileiro.  

 De acordo com o diploma civil revogado, de 1916, a família era somente aquela 

formada pelo casamento civil. Neste contexto, a unidade familiar confundia-se com o 

conceito de casamento. Casamento era, e ainda é, a união entre suas pessoas de sexos opostos, 

solene e voluntária. Pois, são requisitos do casamento a diversidade de sexos, a formalidade e 

a manifestação livre da vontade. Não havendo tais requisitos, considera-se o casamento 

inexistente.  

A família só existia e era legítima se advinda do casamento civil. Havia também a 

impossibilidade de dissolução voluntária do casamento, somente com a Lei do Divórcio (Lei 

nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977) tornou-se possível a dissolução do vínculo matrimonial, 

pois antes desta lei, havia apenas o desquite, que dissolvia a sociedade conjugal, mantendo o 

vínculo matrimonial, e com ele, a impossibilidade do desquitado contrair novas núpcias. Com 

esta lei, o desquite passou a ser denominado de separação judicial. As uniões que formavam 

família (que não eram casamentos) eram concubinatos, e além de serem apenas sociedades de 

fato (Direito das Obrigações) para o Estado, eram mal vistas socialmente.   

 Com o advento da Constituição de 1988, e mais precisamente de seu art. 226, a família 

deixou de ser confundida com o matrimônio, e entende-se existir hodiernamente, o princípio 

da pluralidade das formas de famílias. Tanto que o nome adequado a disciplina que trata sobre 

as famílias é Direito das Famílias, e não Direito de Família.  

 Entretanto havia certa celeuma doutrinária e jurisprudencial acerca dos limites 

impostos pelo art. 226. Questionava-se se ele albergava um rol taxativo ou exemplificativo. 

Observa-se que o artigo aduz apenas sobre três modelos de famílias: a matrimonial, a advinda 

de união estável (equiparada ao casamento) e a monoparental. Os únicos modelos codificados 

são a matrimonial e a formada por união estável, permanecendo a entidade formada por um 

dos pais e seus filhos sem qualquer positivação infraconstitucional. Em maio de 2011 foi 

julgada a Ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) nº 4277 no STF (Supremo Tribunal 

Federal), que precisamente no voto do Min. Ayres Britto, relator do processo, aduz que o rol 

não é taxativo, existindo diversas formas de entidades familiares, e nenhuma de segunda 
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categoria.  Se considerarmos o rol do art. 226, CF/88 exemplificativo, a união entre pessoas 

do mesmo sexo pode ser incluída na categoria de unidade familiar. Continua-se sem lei 

infraconstitucional que dispõe sobre este tipo de união. 

Neste diapasão, pondera-se que o problema atual é legislativo, uma vez que o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva, e a Corte aplicou a esta todas as 

disposições inerentes à união estável heterossexual. A falta de legislação preocupa, pois a 

Constituição Federal afirma que será facilitada a conversão da união estável em casamento, 

mas como converter a união entre pessoas do mesmo sexo, se um dos requisitos do 

casamento, ainda que não esteja expresso é a diversidade de sexos? 

 Não existem argumentos principiológicos para se negar direito às pessoas de 

orientação homossexual ou transexual de formar núcleo familiar. Os argumentos que negam 

efeitos jurídicos a este tipo de união são muitas vezes eivados de preconceito e 

conservadorismo, fundamentando-se na falta de legislação sobre o assunto.  

 Em contrapartida, é perfeitamente possível conceder eficácia jurídica às uniões entre 

pessoas do mesmo sexo por meio de Princípios Constitucionais. De acordo com a Igualdade 

formal, todos são iguais perante a lei, assim não reconhecer a entidade familiar formada por 

pessoas do mesmo sexo é ferir a igualdade formal, que foi conquistada e positivada desde a 

Revolução Francesa de 1789. A liberdade de escolha também é maculada com o não 

reconhecimento pelo Estado da união entre homossexuais, pois se impede a pessoa de buscar 

sua felicidade e formar família com quem desejar. Fere, assim, a dignidade humana, que se 

apóia nos princípios da igualdade e liberdade. O não reconhecimento da união homoafetiva 

impossibilita a igualdade material entre os heterossexuais, homossexuais e transexuais. A 

isonomia reside também em tratar iguais igualmente e desiguais desigualmente na medida de 

sua desigualdade.  

 Pretende-se com o presente trabalho analisar a questão das relações homossexuais, 

haja vista que consiste em relevante tema social e jurídico, e que afeta a esfera privada do 

cidadão. Vive-se num Estado Democrático de Direito, onde se pressupõe a liberdade de fazer 

tudo aquilo que não esteja proibido em lei, e que não prejudique terceiro. Ser homossexual ou 

transexual não é uma escolha, e não afeta os demais. É uma liberalidade, pois, cientificamente 

não há explicação para a homossexualidade ou transexualidade, não são patologias, mas 

condições, assim como a pessoa é canhota ou destra, ela pode ser heterossexual ou não, de 

acordo com as idéias freudianas. (BARROSO, 2009) 
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No primeiro tópico discorre-se sobre o novo conceito de família constitucionalizada e 

a inserção dos homossexuais nesta. No segundo tópico aduz-se acerca da possibilidade de 

positivação da união entre pessoas do mesmo sexo e o recente reconhecimento pelo STF desta 

união. Por fim conclui-se que é necessária tanto a positivação e o reconhecimento da união 

homoafetiva, para que se apliquem os Princípios Constitucionais, que são fundamentos e 

pilares do Estado Democrático de Direito. 

  Quanto ao tipo a pesquisa é bibliográfica, mediante explicações fundamentadas em 

trabalhos publicados sob a forma de livros, artigos e revistas. Quanto à utilização e 

abordagem dos resultados é pura, à medida que tem como único fim a ampliação dos 

conhecimentos, é qualitativa, pois busca apreciar a realidade do tema na esfera global, mas 

com foco especial no Brasil. Quanto aos objetivos é descritiva, pois busca descrever, explicar, 

classificar e esclarecer o problema apresentado. 

1 O NOVO CONCEITO DE FAMÍLIA CONSTITUCIONALIZADA 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 iniciou-se um processo de 

constitucionalização no Direito brasileiro. Antes de se observar as normas 

infraconstitucionais, é preciso saber se elas estão em consonância com o texto constitucional. 

A intervenção do Estado nas relações privadas ajuda na afirmação dos institutos de direito 

civil, obriga o jurista a interpretar as normas à luz da Constituição. (DIAS, 2009).   

O art. 226 da CF/88 aduz que a família terá especial proteção do Estado. Mas qual o 

conceito de família? A família não é apenas uma instituição social, célula da sociedade, 

hodiernamente, ela passou a ter uma função instrumental. O objetivo da família é garantir o 

desenvolvimento do indivíduo que a ela pertence, seu conceito é plural. 

Deve-se, portanto, vislumbrar na família uma possibilidade de convivência, marcada 
pelo afeto e pelo amor, fundada não apenas no casamento, mas também no 
companheirismo, na adoção e na monoparentalidade. É ela o núcleo ideal do pleno 
desenvolvimento da pessoa. É o instrumento para a realização integral do ser 
humano. (DINIZ, 2010, p. 13) 

 O princípio do Pluralismo das Formas de Família leva a crer que as espécies de 

famílias dispostas no art. 226 da CF/88 não são as únicas, portanto, trata-se de rol 

exemplificativo. A família é definida pelo afeto, e é o grande desafio deste século, 

principalmente diante das transformações sociais, para a sociedade e seus governantes, 

garantir que sejam respeitados os direitos fundamentais, entre eles a dignidade da pessoa 

humana (DINIZ, 2010).  
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Maria Berenice Dias também aduz sobre a mudança da definição de família. Para a 

autora, as transformações políticas, econômicas e sociais refletiram nas relações familiares. 

Surgiram ideais a serem alcançados pelas famílias: pluralismo, solidarismo, democracia, 

igualdade, liberdade e humanismo. Voltando-se sempre para a proteção dos direitos de 

personalidade. Como a entidade familiar detém hodiernamente função instrumental de melhor 

atender aos interesses afetivos das pessoas, e devido à extrema mobilidade de suas 

configurações, novas formas de família surgiram. “[...] No contexto do mundo globalizado, 

ainda que continue ela a ser essencial para a própria existência da sociedade e do Estado, 

houve uma completa reformulação do conceito de família. (2009, p. 40)” 

A família da Constituição Brasileira de 1988 distancia-se do modelo tradicional. 

Existem as famílias recompostas, monoparentais e homoafetivas. Com a mudança das 

estruturas políticas, econômicas e sociais, a família adquiriu função instrumental. O ser 

humano deve ser visto como sujeito de direitos, de acordo com um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, a dignidade humana. Em uma sociedade democrática e livre 

não se admite mais a adjetivação da família, ou mesmo dos filhos. Deve haver a 

democratização dos sentimentos, já que a família é eudemonista. (DIAS, 2009) 

A família hodierna está “[...] ancorada na segurança constitucional, é igualitária, 

democrática e plural, protegido todo e qualquer modelo de vivência afetiva e compreendida 

como estrutura socioafetiva, forjada por laços de solidariedade.” (FARIAS; ROSENVALD, 

2010, p. 10)  

Agora o que identifica a família não é nem a celebração do casamento nem a 
diferença de sexo do par ou envolvimento de caráter sexual. O elemento distintivo 
da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a presença de um vínculo 
afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos comuns, 
gerando comprometimento mútuo. Cada vez mais a idéia de família afasta-se da 
estrutura do casamento. A família de hoje já não se condiciona aos paradigmas 
originários: casamento, sexo e procriação. O movimento de mulheres, a 
disseminação dos métodos contraceptivos e os resultados da evolução da engenharia 
genética fizeram com que esse tríplice pressuposto deixasse de servir para balizar o 
conceito de família. Caiu o mito da virgindade e agora sexo – até pelas mulheres – 
pratica-se fora e antes do casamento deixou de ser o único reduto da conjugalidade. 
As relações extramatrimoniais já dispõem de reconhecimento constitucional e não se 
pode deixar de albergar, no âmbito do direito das famílias, as relações homoafetivas, 
apesar de posturas discriminatórias e preconceituosas que, por puro 
conservadorismo, insistem em não lhes emprestar visibilidade. (DIAS, 2009, p. 42) 

É direito inerente ao ser humano a possibilidade de formar seu núcleo familiar com as 

pessoas que desejar, portanto é inócua e eivada de preconceito a restrição aos homossexuais. 

Com a constitucionalização do Direito privado é necessária releitura da legislação sob o 

prisma constitucional, verifica-se que “[...] a discriminação jurídica em não se reconhecer 
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uma relação afetiva entre sujeitos, devido à sua orientação sexual, mostra-se inconstitucional, 

pois contrária à dignidade da pessoa humana.” (MATOS, 2004, p. 149) 

Daniel Sarmento (2008) defende que o reconhecimento da união entre pessoas do 

mesmo sexo na ordem jurídica brasileira independe de promulgação de lei pelo legislativo, 

isto porque há possibilidade de aplicação imediata dos princípios constitucionais da igualdade 

formal, liberdade e dignidade humana, constituir família é um direito de personalidade 

disponível, que independe de orçamento estatal.  

Sustenta-se a idéia de que os homossexuais devem ser tratados da mesma forma que os 

heterossexuais. Quando o Estado se recusa a reconhecer união que de fato existe e forma 

entidade familiar, não se tem como conseqüência, apenas privação de direitos patrimoniais e 

extrapatrimoniais menosprezam-se a identidade e a dignidade da pessoa. (SARMENTO, 

2008). É o que defende também Maria Berenice Dias, não deve haver discriminação, pois ser 

homossexual, gostar de pessoa do mesmo sexo não é enfermidade ou escolha livre, é 

característica inerente à personalidade. É um gosto.  

Necessário é encarar a realidade sem discriminação, pois a homoafetividade não é 
uma doença nem uma opção livre. Assim, descabe estigmatizar a orientação 
homossexual de alguém, já que negar a realidade não irá solucionar as questões que 
emergem quando do rompimento dessas uniões. Não há como chancelar o 
enriquecimento injustificado e deferir, por exemplo, no caso de morte do parceiro, a 
herança aos familiares, em detrimento de quem dedicou a vida ao companheiro, 
ajudou a amealhar patrimônio e se vê sozinho sem nada. (2009, p.47) 

Para Cecília Barroso (2009) a questão da homossexualidade no Brasil é peculiar, a 

população é ao mesmo tempo repressiva e permissiva, tolerante e violenta. Sob o viés da 

observação popular reportagem da revista Época, “Amor – e ódio – aos gays” (março de 

2011), aduz que durante o carnaval há aceitação, e na maior parte do ano testemunham-se 

diversos casos de violência contra os homossexuais e transexuais. Para Ana Carla Harmatiuk 

Matos negar o tratamento paritário entre os homossexuais e os heterossexuais dissemina o 

preconceito, e acaba por privar “essas pessoas das conseqüências de um reconhecimento 

legal, de modo a desestimular sua formação e desproteger as crianças que podem estar sendo 

educadas nessas formações familiares.” (2004, p. 175)  

Poucos países (Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá, África do Sul, Noruega, Suécia, 

Portugal e Islândia) no mundo reconheceram o casamento entre homossexuais. Entre eles está 

a Argentina, país que faz fronteira com o Brasil. É o único país latino-americano, e pioneiro a 

positivar o casamento entre homossexuais. Com pouco mais que a metade dos votos do 
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Congresso argentino, a presidente Cristina Kirchner, sancionou a lei, em contrapartida a igreja 

católica se opôs veementemente a tal positivação. 

2 A POSITIVAÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU 

RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Foi possível observar com a pesquisa que por meio do advento da Constituição 

Brasileira de 1988 a família não pode mais ser adjetivada, ela tornou-se funcional para o 

desenvolvimento do indivíduo, é célula da sociedade e instrumento de busca da felicidade, a 

família contribui para o crescimento da sociedade e do indivíduo, e independente de sua 

formação, deve ser protegida pelo Estado, ao garantir os direitos de personalidade daqueles 

que a compõem. (DIAS, 2009).  

Mesmo interpretando-se o art. 226, CF/88, como exemplificativo, não há positivação 

dos diversos modelos de famílias possíveis na sociedade brasileira. No âmbito legislativo, um 

dos argumentos das bancadas conservadoras da Câmara Federal e do Senado Federal é de que 

o reconhecimento macula a idéia de família, e que é moralmente reprovável a formação de 

núcleo familiar entre pessoas do mesmo sexo.  

O julgamento da ADIN 4.277 de maio de 2011 no Supremo Tribunal Federal terminou 

com o reconhecimento unânime pelo Tribunal da união entre pessoas do mesmo sexo. Não foi 

uma interpretação analógica, mas uma interpretação extensiva, ou seja, todos os direitos 

dispostos para a União estável se estendem à união entre pessoas do mesmo sexo.   

A ADIN 4277 tinha o objetivo de aplicar interpretação conforme a Constituição 

Federal de 1988 ao art. 1723 do Código Civil de 2002, que trata da união estável 

heterossexual. A Ação que ingresso no Supremo Tribunal Federal em 27 de setembro de 2009 

e foi decidida no dia 5 de maio 2011 tornou obrigatório o reconhecimento à união estável 

entre pessoas do mesmo sexo, com a extensão dos mesmos direitos e deveres da união estável 

heterossexual, desde que preenchidos os requisitos legais desta união. A decisão foi 

fundamentada pelos seguintes dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988:  

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: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

........................................................................................................................................ 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  

........................................................................................................................................ 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

[...] 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias; 

........................................................................................................................................ 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

[...] 

O Min. Ayres Britto relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 afirmou 

que o Pretório Excelso está lidou com dissenso judicial que reflete a realidade histórica e 

social de que nada incomoda mais o outro que é a escolha sexual alheia, se ela não for 

heterossexual, que é o padrão da sociedade. Para o ministro seria a reação conservadora ao 

afeto, que não se explica.  

O Min. Luiz Fux justificou seu voto, que acompanhou o relator, precipuamente ao 

aduzir que o Estado é o responsável pela proteção e promoção dos direitos fundamentais. 

Segundo o Ministro, a família constitucionalizada pressupõe a existência de afeto, respeito e 

reciprocidade entre os indivíduos que dela fazem parte, e dentro deste diapasão enquadra-se a 

união entre pessoas do mesmo sexo, ou como foi denominada pela Corte constitucional, união 

homoafetiva. O art. 226, §3º da Constituição Brasileira, que dispõe sobre a união estável, deve 

ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais, entre os quais a dignidade 

humana, a liberdade, enquanto autonomia e livre exercício dos direitos de personalidade e a 

igualdade formal. 

A Ministra Cármen Lúcia ao citar Norberto Bobbio aduziu que o momento não é de 

conquistar direitos, mas torná-los efetivos. Logo no início de seu voto a Min. Cármen Lúcia 

afirmou o pedido:  

Pede-se que seja obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da legitimidade da união 
entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, desde que atendidos os 
requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher e que 
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os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendam-se aos 
companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. (2011, p. 2) 

 O Min. Ricardo Lewandowski realizou um breve retrospecto constitucional sobre o 

conceito de família em seu voto, e apesar de votar favorável ao reconhecimento da união entre 

pessoas do mesmo sexo, o ministro entende que não há como se encaixar a união homoafetiva 

entre as dispostas no art. 226 da Constituição Brasileira.  

Assim, segundo penso, não há como enquadrar a união entre pessoas do mesmo 
sexo em nenhuma dessas espécies de família, quer naquela constituída pelo 
casamento, quer na união estável, estabelecida a partir da relação entre um homem e 
uma mulher, quer, ainda, na monoparental. Esta, relembro, como decorre de 
expressa disposição constitucional, corresponde à que é formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. (2011, p. 4) 

 Segundo o Min. Ricardo Lewandowski interpretar o art. 226§ 3º de forma extensiva 

poderia ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, disposto no art. 2º da 

Constituição Brasileira, que é cláusula pétrea, de acordo com o art. 60, §4º. Deve-se entender 

o rol do art. 226, CF/88, como exemplificativo, admitindo-se assim a pluralidade das formas 

de família, pois os fatos acabam por gerar direito. Para o ministro deveria se utilizar da 

interpretação analógica, pois ainda que sensível, há diferença entre união estável homossexual 

e heterossexual. 

 Em seu voto o Min. Marco Aurélio realizou retrospecto sobre a homossexualidade na 

história, e a importância da moralidade no direito, e também da questão do laico do Estado 

brasileiro, que separa o poder secular da religião. A garantia de liberdade religiosa impede 

que conceitos morais religiosos obstaculizem as liberdades constitucionais. Aduziu também 

sobre a Constitucionalização do Direito Privado, em especial o Direito das Famílias.  

 Para o ministro é um atraso manter-se as uniões entre pessoas do mesmo sexo como 

sociedades de fato, quando é sabido, que o que vincula os indivíduos não é simplesmente o 

patrimônio, é também o afeto, o respeito, a reciprocidade e o desejo de construir uma vida em 

conjunto. O Estado, segundo o Min. Marco Aurélio existe para auxiliar o indivíduo na 

realização de seus projetos de vida, no livre e pleno desenvolvimento da personalidade. O art. 

1723 do Código Civil de 2002, segundo entendimento do ministro exposto durante o 

julgamento da ADIN 4277, está aquém do consagrado pela Constituição Federal de 1988, que 

tem como fundamento a dignidade humana.  

CONCLUSÃO 

 Hodiernamente é fundamental a participação dos operadores do direito e acadêmicos 

na busca pela afirmação dos direitos fundamentais, e entre estes está o direito à possibilidade 
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de construção de núcleo familiar, presente no art. 226 da CF/88 e qualificado como direito 

materialmente fundamental de acordo com o art. 5º, § 2º da CF/88.  

 A expressão Direito de Família torna-se pretérita, atualmente, discute-se sobre Direito 

das Famílias. Não há mais unicamente a família matrimonial como no Código Civil de 1916. 

A tutela do Estado é com relação à entidade familiar, e esta possuí um conceito amplo. Está 

presente na Constituição Federal o Princípio da Pluralidade das Formas de Família. 

 A questão que permanece com o julgamento da ADIN 4277 que teve eficácia erga 

omnes, e reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, e estendeu os direitos e deveres da 

união estável heterossexual para aquela, é se poderá haver a conversão da união homoafetiva 

em casamento. Já que a Constituição Brasileira de 1988 dispõe que o Estado deverá facilitar 

esta conversão, seria esta também um direito a ser estendido à união entre homossexuais?  

Outra questão é o direito de adoção de crianças. A maternidade ou a paternidade 

independem da orientação sexual, se a pessoa é homossexual, heterossexual, ou mesmo 

transexual, porém a adoção só será deferida de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu art. 43 (o melhor interesse do menor). Com o julgamento do STF da 

ADIN 4277, que estende os direitos e deveres da união estável à união homoafetiva, os pares 

homossexuais passaram a poder pleitear o direito de serem pais ou mães.   

O Estado ao negar a possibilidade de constituição de família aos homossexuais, lhes 

nega um direito fundamental, afronta o princípio da igualdade formal e a autonomia é 

restringida, desobedecendo-se a liberdade. Quando, o Estado não concede um direito 

individual de eficácia imediata, que para sua concretização não necessita de orçamento, 

portanto direito não-oneroso, ele afronta a Dignidade da Pessoa Humana em nome de uma 

moralidade arcaica e muitas vezes eivada de preconceitos, religiosos ou não. Afronta-se a 

própria idéia de Democracia e Estado de Direito. 

 Conclui-se com o exposto no decorrer do artigo que o Estado e a sociedade brasileira 

vêm se transformando no decorrer da história, e a família também evoluiu. Atualmente ela é 

instituição social e instrumento, pois tem o objetivo precípuo de auxiliar o livre 

desenvolvimento dos indivíduos que a compõe.  

Negar o exercício dos direitos de personalidade ao qualquer indivíduo porque este não 

se adéqua aos padrões morais conservadores e obstativos de vontade, é ir contra os princípios 

inerentes ao texto da Constituição Brasileira, norma maior do Estado Democrático de Direito. 

Haja vista combater o preconceito ser um dos objetivos do Estado, consagrado no art. 3º da 
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Constituição Federal de 1988 não se deve admitir a discriminação dos sujeitos, com o simples 

argumento de que há lacuna legal. Mas deve-se evitar o ativismo judicial, que é uma questão 

delicada e que muitas vezes prejudica a segurança jurídica. Após a manifestação do 

Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, cabe ao Legislativo, por intermédio do 

Congresso Nacional, criar lei que traga maior proteção aos indivíduos. 
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