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Resumo 

Introdução:  As relações homoafetivas são realidade de fato, não de Direito no Brasil, colocando parcela da população à margem da 

tutela jurídica. A decisão histórica do Supremo Tribunal Federal - STF, em 2011, possibilita desde então a união estável homoafetiva. 

No entanto, o Poder Legislativo continua silencioso sobre a temática, acarretando em insegurança jurídica aos direitos dos 

homoafetivos. Objetivo:  Abordar as relações homoaefetivas sob a égide da dignidade da pessoa e direitos fundamentais consagrados 

pela Constituição Federal de 1988. Materiais e Métodos:  A sistematização de informações coletadas, analisadas e apresentadas por 

meio de fichamentos ao longo do desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica Voluntária possibilitou a elaboração deste artigo 

científico. Resultado:  A análise conforme a Constituição Federal de 1988 dos direitos e garantias fundamentais, consagrando a 

liberdade e a igualdade, sem os quais jamais se poderia sustentar a dignidade da pessoa humana é a base para possibilitar acesso à 

justiça às pessoas que possuem união afetiva com o mesmo sexo. Conclusão:  A atuação do STF foi preponderante para assegurar os 

direitos de parcela minoritária da população. No entanto, há ainda lacunas normativas a serem supridas e preconceitos a serem 

enfrentados pela sociedade brasileira. 
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Abstract 

Introduction:  The homosexual relationship are really in fact, not of law, in Brazil, placing part of the population on the margins of legal 

protection. The landmark decision of the Supreme Court - STF in 2011, since then enables stable homosexual relationship. However, 

the legislature remains silent on the subject, resulting in legal uncertainty for the rights of homosexual. Objective:  Attack the 

homosexual relationship under the umbrella of human dignity and fundamental rights enshrined in the Federal Constitution of 1988. 

 Materials and Methods: The systematization of information collected, analyzed and presented through report throughout the 

development of the Voluntary Scientific Initiation project It enabled the development of this scientific article. Results:  The analysis 

according to the 1988 Federal Constitution of fundamental rights and guarantees, establishing freedom and equality, without which 

never could sustain the dignity of the human person is the foundation for enabling access to justice for people who have emotional 

union with the same sex. Conclusion:  The role of the STF was dominant to ensure the minority rights portion of the population. 

However, there are still regulatory gaps to be met and prejudices faced by the Brazilian society.  
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Introdução 

Os direitos humanos traduzidos na real 
defesa dos direitos, liberdades e garantias 
fundamentais, constituem valores eternos e 
universais, que impõem ao Estado fiel observância 
e amparo irrestrito. Assim, a positivação dos 
direitos humanos a nível constitucional decorre do 
processo de evolução dos valores histórico-
sociais, resultando no progresso do Estado liberal 
para o Estado social, cuja plenitude jurídica 
constitui-se no Estado Democrático de Direito 

(GOMES e FREITAS, 2010).  

A Constituição Federal de 1988 tem como 
princípio fundante o respeito da dignidade da 
pessoa humana, que norteia o ordenamento 
jurídico (BARROSO, 2007). A Lei Máxima dispõe 
como objetivo principal da República Federativa do 
Brasil promover o bem de todos, sem preconceito 
do sexo1. 

                                                 
1  CF,  art.  3º,  IV:  Promover  o  bem  de  todos,  sem 



  
 

Em que pese as uniões homoafetivas não 
serem novidade à sociedade, sua visibilidade o é, 
transmutando-se em fatos novos. Isso em função 
de que o exercício da sexualidade é tratado por 
valores e regras constituídas histórica e 
culturalmente de forma repressora, transformando-
se com a evolução dos costumes e valores ao 
longo do tempo.   

Nesse cenário, a união afetiva de pessoas 
do mesmo sexo é realidade que ainda não foi 
objeto de atenção pelo legislador pátrio, colocando 
parcela da população à margem da tutela jurídica. 

Os preconceitos, como valores morais de 
subjetivas discussões nas sociedades politicas, 
não coadunam com a garantia constitucional de 
igualdade e da identidade pessoal.      

Este artigo abordará as relações 
homoaefetivas sob a égide da dignidade da 
pessoa e direitos fundamentais consagrados pela 
Constituição Federal de 1988. 

 

Materiais e Métodos 

 O estado da arte dos direitos decorrentes 
de uniões homoafetivas à luz de princípios 
constantes na Constituição Federal de 1988 são 
aqui abordados. 

A sistematização de informações coletadas, 
analisadas e apresentadas por meio de 
fichamentos ao longo do desenvolvimento do 
projeto de Iniciação Científica Voluntária 
possibilitou a elaboração deste artigo científico 
como requisito para a finalização das atividades 
propostas em Termo de Compromisso específico 
firmado junto à Faculdade ICESP Promove de 
Brasília. 

Assim, o desafio é mapear 
bibliograficamente e discutir a temática em tela, 
observando aos aspectos e dimensões que vem 
sendo destacadas pela doutrina, jurisprudência, 
publicações científicas e em especial a análise da 
obra de Maria Berenice Dias·.     

 

Sexualidade e Preconceito 

A acepção da sexualidade costuma ser 
heterossexista, originário do termo heterossexismo 
proposto por Stephen Morin (1977), remetendo à 
ideia que a heterossexualidade é a orientação 
sexual “normal” e “natural”. Assim, todo e qualquer 
comportamento sexual divergente disso é rotulada 
como anormal ou fora da normalidade, sendo 
invariavelmente associada à imoralidade ou 
amoralidade.  

O conceito de normal e anormal decorre dos 

                                                                             
preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

valores associados à família, casamento e filhos, 
supondo-se natural e necessária a existência de 
relação heterossexual. Nesse contexto, a 
homossexualidade é tida como uma anomalia, 
ainda no tempo presente por representar suposta 
ameaça à ordem, objeto de preocupação de 
sociedades, com rígidos padrões de 
comportamento. 

  O relacionamento afetivo de natureza 
sexual entre pessoas do mesmo sexo é 
estigmatizado como promíscuo ou que tendem a 
desenvolver práticas ilícitas como a pedofilia, 
relegando os gays e lésbicas à margem da 
sociedade. 

A procriação é ainda considerada a 
finalidade do casamento. Então, o casamento gay 
tornou-se, para muitos, afronta à instituição que 
mantém toda ordem social. 

No decorrer do tempo muitos preceitos no 
que diz respeito relações homoafetivas estão se 
modificando, o próprio neologismo homoafetivas 
foi criado pela autora do livro União homoafetiva: o 
preconceito e a justiça. 

Dentre essas mudanças tem-se que as 
relações homoafetivas por muito tempo foram 
vistas como uma doença e muitos profissionais já 
tentaram oferecer tratamentos para corrigir o que 
era o chamado “desvios da sexualidade”. No 
entanto, após alguns estudos chegou-se à 
conclusão de que não se tratava de uma doença e 
mais precisamente no dia 17 de maio de 1990, a 
Assembleia-geral da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da sua 
lista de doenças mentais, a Classificação 
Internacional de Doenças (CID). Por fim, em 1991, 
a Anistia Internacional passou a considerar a 
discriminação contra homossexuais uma violação 
aos direitos humanos.  

DIAS (2014, p. 59) destaca que: 

Freud, que edificou sua obra a partir de 
teorias sobre a sexualidade, acabou por 
afirmar que tudo é acaso, não há uma 
opção, um planejamento. O pai da 
Psicanálise não considerava a “inversão 
sexual” uma perversão, tampouco uma 
enfermidade. 

Outros entendimentos sugiram como por 
exemplo, desde que se descobriu a 
involuntariedade do agir sexual, não cabe mais 
falar em “opção sexual” e sim em orientação 
sexual que segundo preceitos de RIOS p. 29, 
apud DIAS, 2014 p. 58 se destaca com o seguinte 
significado: 

É a afirmação de uma identidade pessoal 
cuja atração e/ ou conduta sexual direciona-
se para alguém do mesmo sexo 
(homossexualismo), do sexo oposto 
(heterossexualismo), de ambos os sexos 



  
 

(bissexuais) ou a ninguém (abstinência 
sexual). 

 

Panorama Geral e Local 

O reconhecimento de relações homoafetivas 
no mundo, em geral, está associado ao grau de 
desenvolvimento social e cultural de cada 
sociedade. Os países que nesse contexto são 
considerados como de alto nível tendem a 
apresentar maior engajamento em promover a 
integração social, assegurando proteção aos 
segmentos vulneráveis. 

Há 25 anos atrás esses tipos de união não 
eram reconhecidas em nenhum país do mundo. 
Em, 1989 a Dinamarca admitiu a união civil, ainda 
fora do direito de família. Agora, 18 países 
admitem o casamento, todos por força de lei.  

Em mais de setenta países, em geral de 
origem islâmico e mulçumano, dispõe de extrema 
repressão às relações homoafetivas, prevendo a 
pena de morte pela mera manifestação da 
homossexualidade. 

No Brasil, a possibilidade de união decorre 
de decisão judicial. O Projeto de Lei nº 
1.151/1995, que visava regulamentar a parceria 
civil registrada foi arquivada em face de 
desatualização ante as inovações dadas em sede 
judiciária. 

A Constituição Federal apresenta como 
objetivo principal da República Federativa do 
Brasil a promoção do bem de todos, sem 
preconceito de sexo, quaisquer outras formas de 
preconceito. Ainda, concede especial proteção à 
família, porém não a define. Fala em casamento, 
contudo, sem o defini-lo. Apenas quando se trata 
de união estável que faz referência ao sexo do(a) 
parceiro(a). 

As únicas referências existentes no 
ordenamento jurídico brasileiro, na atualidade, 
acerca da sexualidade e suas implicações, 
ocorrem na Lei Maria da Penha que define família 
como uma relação íntima de afeto, independente 
de orientação sexual. E, o Estatuto da Juventude 
que assegura aos jovens direito à diversidade e à 
igualdade, afirmando que não serão discriminados 
por motivo de orientação sexual. 

 

Jurisprudência do STF 

Os argumentos apresentados na ADIN 
4277, na ADPF 132 e a votação dos ministros 
basearam-se em princípios constitucionais. O texto 
da ADIN 4277, de relatoria do ministro Ayres Brito, 
expressa que a legitimidade do reconhecimento 
das uniões homoafetivas pode ser extraída dos 
seguintes princípios constitucionais: princípio da 
dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III), 
princípio da igualdade (art. 5°, caput), princípio da 

vedação de discriminações odiosas (art. 3°, inciso 
IV) e princípio da proteção à segurança jurídica. 

O relator das ações afirmou que não se 
pode interpretar a Constituição de maneira 
reducionista e foi incisivo ao considerar 
inconstitucional o artigo 1.723 do Código Civil que 
considera a união estável apenas entre homem e 
mulher, pois não enxergar a pluralidade seria 
afronta à Constituição. 

O ministro Luiz Fux apontou em sua 
argumentação a intolerância e o preconceito como 
principais empecilhos para o reconhecimento dos 
direitos dos casais homossexuais.  

A ministra Cármen Lúcia afirmou que todas 
as práticas preconceituosas devem ser abolidas 
para que se tenha uma sociedade democrática. 
Destacou ainda que em um Estado Democrático 
de Direito não deve haver cidadãos considerados 
de segunda classe. Segundo ela, os que fazem a 
opção pela união homoafetiva não devem ser 
desigualados da maioria. As escolhas pessoais 
livres e legitimas devem ser respeitadas e 
entendidas como válidas, sendo que “o Direito 
existe para a vida, não a vida para o Direito”. 

O julgamento da ADIN 4277 foi realizado em 
conjunto com a ADPF 132, pelo Supremo Tribunal 
Federal no dia 5 de maio de 2011, sendo unânime 
a decisão em prol dos direitos homoafetivos. 

 

Resultados 

A Constituição Federal de 1988 dispõe os 
direitos e liberdades fundamentais, consagrando a 
liberdade e a igualdade, sem os quais jamais se 
poderia sustentar a dignidade da pessoa humana, 
princípio fundamental disposto no art. 1º. 

A interpretação constitucional, como a 
interpretação jurídica em geral, não é um exercício 
abstrato de busca de verdades universais e 
atemporais. Toda interpretação é produto de uma 
época, de um momento histórico, e envolvem as 
normas jurídicas pertinentes, os fatos a serem 
valorados, as circunstâncias do intérprete e o 
imaginário social (BARROSO, 2007). 

Nesse contexto, consideram-se elementos 
acerca das relações homoafetivas e seus direitos 
decorrentes à luz da Constituição Federal de 
1988, os seguintes pressupostos: a) a 
homossexualidade é um fato da vida; b) as 
relações homoafetivas são fatos lícitos e relativos 
à esfera privada de cada um; c) o intérprete 
constitucional deve ser movido por argumentos de 
razão pública e não por concepções particulares, 
sejam religiosas, políticas ou morais; d) o papel do 
Estado e do Direito é o de acolher – e não o de 
rejeitar – aqueles que são vítimas de preconceito e 
intolerância.  

A Constituição Federal de 1988 consagra o 



  
 

princípio da igualdade e condena expressamente 
todas as formas de preconceito e discriminação. A 
menção a tais valores vem desde o preâmbulo da 
Carta, que enuncia o propósito de se constituir 
uma “sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos”. O art. 3º estabelece a 
normatividade, enunciando serem objetivos 
fundamentais da República “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária” e “promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. O caput do art. 5º reafirma que 
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza”. 

O princípio da liberdade em um Estado 
democrático de Direito deve não apenas 
assegurar ao indivíduo o seu direito de escolha 
entre várias alternativas possíveis, como, 
igualmente, deve propiciar condições objetivas 
para que estas escolhas possam se concretizar, 
guardando conexão direta com o desenvolvimento 
da personalidade e respectiva autonomia privada, 
tal como liberdade religiosa, de pensamento, de 
expressão e de união homoafetiva. 

O princípio da dignidade da pessoa 
humana, expressa na Constituição Federal, 
pressupõe espaço de integridade a ser 
assegurado a todas as pessoas por sua só 
existência no mundo. Moralmente, ser é mais do 
que ter. A discriminação das uniões homoafetivas 
equivale a não atribuir igual respeito e 
consideração a uma identidade individual, que são 
dignas de reconhecimento, ainda que minoritárias. 

O princípio da segurança jurídica assegura 
o primado da Constituição e das leis – e categorias 
como a anterioridade, a continuidade e a 
irretroatividade das leis, assim como mecanismos 
de tutela das expectativas legítimas e da 
preservação de efeitos de atos que venham a ser 
invalidados. Assim, a exclusão das relações 
homoafetivas do regime jurídico da união estável é 
inequivocamente geradora de insegurança 
jurídica. 

 

Discussão 

A doutrina faz distinção entre lacuna de lei e 
lacuna de direito para dificultar o acesso dos 
homossexuais a alguns direitos previstos 
constitucionalmente. O Direito não é lacunoso, 
porém existem lacunas. Isto é, o ordenamento 
jurídico constitui sistema aberto, assim as lacunas 
não são do direito e sim da lei, que é omissa em 
alguns casos. 

A partir da decisão vinculante do Supremo 
Tribunal Federal, que reconhece as uniões 
homoafetivas como entidade familiar, com iguais 
direitos e obrigações, não há mais obstáculo à 
outorga de direitos em função da omissão de lei.   

O sistema jurídico não é formado apenas 
por normas, mas também por valores e princípios. 
Assim, a interpretação segundo os princípios da 
constituição do art. 1.723 do Código Civil leva ao 
reconhecimento que união estável é gênero, que 
culmina nas espécies de relacionamento: os 
heterossexuais e homossexuais. 

A liberdade sexual deve ser vista como 
direito fundamental, composto a partir de várias 
normas constitucionais que garantem o expresso 
no caput do art. 5º do direito à intimidade e à 
privacidade da proteção familiar com a sua 
multiplicidade com base na livre decisão dos seus 
componentes. 

Nítido é o repudio do legislador ao lidar com 
questões de cunho preconceituoso. Nem a 
Constituição, tampouco leis abordam o assunto 
não dando nem aprovação ou punição. Assim em 
sede do assunto em questão, pode-se compará-lo 
ao concubinato que antes da constitucionalização 
dos vínculos heterossexuais extramatrimoniais, 
passaram a receber o nome de união estável. 

Ninguém duvida que exista um direito 
subjetivo à livre orientação sexual e à identidade 
de gênero. Via de consequência há o dever 
jurídico desses direitos serem reconhecidos e 
respeitados. 

A Comissão da Diversidade Sexual da OAB 
tem elaborado projeto legislativo, promovendo 
ampla revisão da legislação infraconstitucional 
para assegurar todos os direitos quem vem sendo 
reconhecidos pela jurisprudência e na esfera 
administrativa. 

Ainda há longo caminho a ser percorrido em 
sede dos direitos homoafetivos. Este trabalho 
apresentou de forma sucinta aspectos gerais 
sobre a temática, que deverá ser melhor detalhado 
em trabalhos futuros. Sugere-se o 
desenvolvimento de pesquisas científicas 
aplicadas em ramos específicos do direito e suas 
respectivas implicações, tais como: direito de 
família, direito de sucessões, direito previdenciário, 
entre outros.  

 

Conclusão 

É indispensável o reconhecimento das 
relações homoafetivas sem discriminação e 
preconceitos, sob pena do Direito falhar como 
Ciência, e consequentemente, como Justiça. O 
Estado deve deixar de obstar o acesso de 
cidadãos ao seu direito individual à liberdade, 
direito social à proteção positiva do Estado, e 
sobretudo, direito fundamental à felicidade.  

A decisão histórica do Supremo Tribunal 
Federal, em meados de 2011, é considerado um 
marco aos direitos dos homoafetivos. No 
entretanto, cabe destacar que não é competência 
precípua da Corte Maior legislar, é sim, 



  
 

responsável pela guarda e observância das 
normas constitucionais.  

Dessa forma, faz-se necessário a atuação 
positiva do Poder Legislativo, no sentido de suprir 
lacunas em normativos infraconstitucionais, 
desprovidos de dogmas religiosos, preconceitos e 
discriminação. 

Não basta existir lei com previsão de 
direitos, faz-se necessária a implementação de 
políticas públicas nessa área. Para garantir a 
participação em condições de igualdade e de 

oportunidade na vida econômica, social, política, e 
cultural do país é indispensável a conscientização 
da sociedade da igual dignidade de 
heterossexuais e homossexuais. 
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