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RESUMO 

 

 

Para o Direito, o conceito de família obteve modificações significativas, com o 

aparecimento das novas famílias. O art. 226 da Constituição Federal de 1988 e seus 

parágrafos deram ampliação à instituição família, pois a figura da união estável no 

país, caracterizada pelo objetivo de constituir família vem do silêncio que vigora na 

letra normativa do ordenamento jurídico brasileiro. Há um conservadorismo judicial 

que impede a elaboração e construção de normas que tutelem os litígios 

decorrentes da homossexualidade. O fato de não haver previsão legal para 

específica situação não impede seu reconhecimento, nem significa inexistência de 

um direito à tutela jurídica. Ausência de lei não quer dizer necessariamente ausência 

de direito. O silêncio do legislador deve ser suprido pelo juiz, que cria a lei para o 

caso que se apresenta a julgamento. Conseqüentemente, ante a inexistência de 

previsão legal, isto é, com uma legislação desencorajadora, resta aos juristas 

buscar, entre a infinidade de regras e princípios, as formas de amparar os efeitos 

jurídicos relevantes decorrentes da homoafetividade. Após uma visão geral do 

posicionamento jurisprudencial a respeito da união homoafetiva, já é possível definir, 

mais nitidamente, algumas das principais demandas que esse tipo de 

relacionamento impõe que seriam a competência, a partilha de bens e a sucessão. 

Necessário se faz, uma análise jurisprudencial do sul do país, passando pelas 

diversas óticas interpretativas. 
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ABSTRACT 

 

 

For the law, the concept of family obtained significant changes, with the emergence 

of new families. Art. 226 of the Constitution of 1988 and its subparagraphs, gave the 

institution family expansion, because the figure of the stable in the country, 

characterized by the goal of a family from the silence that exists in the wording of the 

normative legal brasileiro. There is a conservative court that prevents the 

development and construction standards to protect the disputes arising out of 

homosexuality. The fact that no estimates for specific legal situation does not prevent 

their recognition, or lack of means a right to legal guardianship. Absence of law does 

not necessarily mean absence of law. The silence of the legislature must be supplied 

by the judge, establishing a law for the case that presents the trial. Consequently, at 

the lack of legal prediction, ie with a daunting legislation, remains to find lawyers, 

among the myriad of rules and principles, ways to sustain the legal effects arising 

from the relevant homoafetividade. After an overview of the legal position regarding 

the union homoafetiva, it is possible to define more clearly some of the main 

demands that kind of relationship that would require the power, the sharing of 

property and inheritance. Is necessary, a legal analysis of the country's south, 

through the various optical interpretation. 

 

KEY WORDS: STABLE. UNION HOMOAFETIVA. POSITIONING L EGAL  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento do diálogo entre a atual realidade e o contexto familiar, nos 

empenha à análise do desenvolvimento das distintas formas e tendências de sua 

constituição.  

Seguindo uma linha cronológica, deparamo-nos com as novas 

proposições da Constituição Federal de 1988, e posteriormente, do Código Civil de 

2002. Ambos os diplomas trazem interpretações diversas, favoráveis e 

desfavoráveis ao reconhecimento da união homoafetiva, o qual, sob o aspecto 

jurisprudencial, é o objeto de estudo desta obra. 

Dado o tema, buscou-se suporte para o desenvolvimento do trabalho em 

variadas fontes multifacetadas, entre as principais, livros, artigos, revistas, jornais 

oficiais, leis, projetos de leis, doutrinas e, logicamente, jurisprudências. Usa-se 

citações diretas e indiretas, garantindo desta forma, a fidedignidade pessoal dos 

autores pesquisados. 

O empenho em analisar o tema, tratará o mesmo pelo modo exploratório 

e indutivo, e remete a cinco capítulos, com este.  

 Sendo este o primeiro capítulo, introdutório, o segundo aborda sobre a 

homossexualidade no direito brasileiro, traçando uma perspectiva histórica, da 

conveniência do termo homossexualidade, ou não, especificamente da 

homoafetividade perante a legislação brasileira. 

No terceiro capítulo, por sua vez, apresenta-se o contexto familiar no 

Brasil, remetendo esta análise ao Código Civil de 1916, sua evolução principiológica 

significativa quanto à Constituição Federal de 1988 e os atuais conceitos e 

referências legislativas quanto a casamento, sociedade de fato e união estável. 

Já no quarto capítulo, como meta proposta, chega-se ao posicionamento 

jurisprudencial da união homoafetiva nos tribunais do sul do Brasil, aludindo 

principalmente quanto à competência da matéria discutida, à partilha de bens e à 

sucessão. 

Quanto ao capítulo cinco traz-se o concluso desta obra, a liquidez das 

metas inicialmente propostas e o entendimento da nova proposição homoafetiva 

perante o desafiador cenário globalizado, definindo a importância das diversas 

correntes de pensamento e seu posicionamento perante os tribunais.
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2 A HOMOSSEXUALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO . 

 

 

2.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DA HOMOSSEXUALIDADE: BREVE DIGRESSÃO 

 

 

A prática da homossexualidade é tão antiga quanto qualquer outra forma 

de manifestação sexual, a mesma acompanha a própria humanidade desde os 

primórdios.  

Percebe-se que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é tão 

antigo quanto a própria heterossexualidade e sempre esteve inserido na história da 

humanidade, acompanhando a  sua evolução, sendo apenas tolerado, não aceito, 

porém, jamais ignorado1. 

Entre as duas grandes civilizações clássicas, Grécia e Roma, a 

homossexualidade teve uma maior exteriorização entre os gregos, que valorizavam 

as formas físicas, a intelectualidade e a ética comportamental. 

Não se contemplava na língua grega, a existência dos vocábulos 

homossexual e heterossexual. Os gregos não possuíam nenhuma identidade sexual 

como se possui hoje, o que existiam eram apenas preferências diferentes, que 

podiam se modificar ao longo do tempo. O atrativo maior para eles era a beleza, 

podendo a afetividade ser exercida. 

Para os gregos, o belo era independente do sexo. De acordo com Michel 

Foucalt: 

 

[...]: eles pensavam que o mesmo desejo se dirigia a tudo o que era 
desejável – rapaz ou moça – com a reserva de que era mais nobre o apetite 
que se inclinava ao que é mais belo e mais honrado: mas também 
pensavam que esse desejo devia dar lugar a uma conduta particular quando 
ele se instaurava numa relação entre dois indivíduos de sexo masculino. Os 
gregos não imaginavam que um homem tivesse necessidade de uma 
natureza “outra” para amar um homem; mas eles estimavam sem hesitar 
que, para os prazeres obtidos numa tal relação, era necessário dar uma 
outra forma moral que não aquela exigida quando se tratava amar uma 
mulher. Nessa espécie de relação, os prazeres não traíam, naqueles que os 

                                                 
1 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 27. 
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experimentava, uma natureza estranha, mas seu uso exigia uma estilística 
própria.2 

 

Débora Vanessa Claus Brandão leciona sobre as atitudes dos gregos em 

relação ao belo:  

 

 As Olimpíadas celebradas em Atenas são o maior exemplo, popular desse 
culto grego ao belo. É sabido que apenas atletas do sexo masculino dela 
participavam, com seus corpos nus. As mulheres eram proibidas de 
comparecer ao evento, uma vez consideradas incapazes para contemplar o 
belo. 3 

 

Foucault demonstra que a bissexualidade para os gregos era encarada 

como uma manifestação do instinto sexual, o que acarreta o desejo tanto por uma 

pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, e não pelo simples fato de se 

desejar no mesmo momento ou em momentos diferentes alguém do sexo oposto ou 

do seu próprio sexo.4 

 
Maria Berenice Dias, sobre a homossexualidade na Grécia expõe: 

 

Na Grécia clássica, o livre exercício da sexualidade, verdadeiro privilégio 
dos bem nascidos, fazia parte do cotidiano de deuses, reis e heróis. [...]. a 
bissexualidade estava inserida no contexto social, e a heterossexualidade 
aparecia como uma preferência de certo modo inferior e reservada à 
procriação. O homossexualismo era visto como uma necessidade natural, 
restringindo-se a ambientes cultos, uma manifestação legitima da libido, não 
se tratando de uma degradação moral, um acidente, um vício. Todo 
indivíduo poderia ser ora homossexual ora heterossexual, dois termos, por 
sinal, desconhecidos na língua grega.5 

 

Em Roma a manifestação homossexual também era permitida, só que 

tinha características diferentes da Grécia Clássica. Os romanos associavam 

                                                 
2 FOUCALT, Michel. História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres . 7. ed. Rio de Janeiro: Graal, 
1994, p. 171 -172. 
3 BRANDÃO, Débora Vanessa, Parcerias Homossexuais: Aspectos jurídicos.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 32. 
4 FOUCALT, Michel. 7. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1994, p. 171 -172. 
5 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 28. 
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passividade sexual e impotência política. A censura recaía somente no caráter 

passivo da relação, na medida em que implica na debilidade do caráter.6 

Dessa maneira, estabelecia-se a relação entre sexo e poder: “Como 

desempenhava o papel passivo eram rapazes, mulheres e escravos – todos 

excluídos da estrutura do poder-, fica clara a relação entre masculinidade-poder 

político e passividade-feminilidade-carência de poder”. 7 

Nota-se que esse tipo de relação, ativo (que detém o poder) e passivo 

(desprovido de poder), constitui um modelo bastante familiar da sociedade brasileira, 

onde o denominado gay é aquele que exerce o papel passivo, desprezado e 

maltratado.  

Em Roma a relação homossexual estava ligada à relação servil, onde era 

concebível ao patrício e aos homens livres manterem relações com seus escravos, 

porém o contrario, a passividade do patrício ou dos homens livres na relação não 

era aceita: 

 

Se um patrício ou um homem livre submetesse um escravo, situação muito 
disseminada, se considerava aceito, mas isto passa a ser execrável se 
deixa submeter. Fica estigmatizado o servilismo e a sofisticação do contato 
homossexual, segundo os critérios romanos. Distinguem-se e se 
hierarquizam as práticas sexuais – “naturais ou bestiais”, sendo as últimas o 
que se definiria hoje como concernentes ao campo da patologia. O 
homossexualismo natural, ou seja, no mesmo nível das relações entre 
casais, entre amantes ou de senhor e escravo. Mas, se o patrício romano, 
ou o simples cidadão, concedesse ser passivo para o escravo, seria 
definitivamente degradante.8 

 

Apesar de as Clássicas Civilizações, grega e romana, exigirem de seus 

cidadãos regras comportamentais, não demonstraram ao longo de suas histórias 

qualquer forma de proibição da homossexualidade, ao contrário, concederam a esta 

forma de relação um status maior do que fora concedido às relações heterossexuais, 

haja vista estas ocorrerem apenas com o objetivo de perpetuação da espécie. 

                                                 
6 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 25. 
7 Ibid ., p. 25. 
8 SOUZA, Ivone M.C. Coelho de. Homossexualismo, uma instituição reconhecida em duas grandes 
civilizações. In: Instituto Interdisciplinar de Direito de Família – IDEF (Coord.): homossexualidade 
discussões jurídicas e psicológicas.  p. 109. 
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O período de transição da antiguidade para a Idade média veio 

acompanhando de modificações significativas para a história da humanidade, 

principalmente no que tange às relações entre homossexuais. 

Com o surgimento do Cristianismo, a visão que a sociedade possuía da 

homossexualidade inverteu-se completamente. As relações homossexuais tornaram-

se uma verdadeira perversão, uma aberração da natureza, e a pratica sexual sem o 

fim procriativo foi considerada uma transgressão à ordem natural, de acordo com 

Maria Berenice Dias: 

 

A Igreja Católica considera o homossexualismo uma verdadeira perversão, 
uma aberração da natureza. Tem, até hoje, como antinaturais a 
masturbação e o sexo infértil. Qualquer tipo de relação sexual prazerosa é 
vista como uma transgressão á ordem natural. O contato sexual é restrito ao 
casamento e exclusivamente para fins procriativos. Daí a condenação ao 
homossexualismo, principalmente masculino, por haver perda de sêmen, 
[...].9   

 

Nos lugares onde era comum o regime de confinamento foi onde se 

desenvolveu a homossexualidade durante a Idade Média, tendo em vista que os 

homens eram mantidos isolados do resto do mundo, em mosteiros e acampamentos 

militares. 10 

Este fenômeno também ocorreu entre as mulheres, as quais passaram a 

praticar o lesbianismo, mesmo que em caráter temporário, pois permaneciam 

reclusas em haréns, internatos ou prisões.11 

Esta situação, com o advento do cristianismo, ganhou ares de perversão 

como exposto anteriormente, tendo em vista que o mais sagrado dos livros do 

catolicismo, a Bíblia, condenava esse tipo de relacionamento, o que culminou com o 

extermínio de algumas populações como forma de castigo. 

A evolução dos povos foi acompanhada pelo aumento do preconceito à 

pratica homossexual, que passou a ser vista como uma conduta criminalizada, 

havendo na legislação, principalmente dos séculos XII e XIII, formas de penalidades 

                                                 
9 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 30. 
10 BRANDÃO, Débora Vanessa, Parcerias Homossexuais: Aspectos jurídicos.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 35. 
11 Ibid ., p. 35. 
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para aqueles que mantinham ou manifestarem, relações conjugais incompatíveis 

com a moral e os bons costumes da época. 12 

Foi na Idade Média que ocorreu a sacralização da união heterossexual e 

nessa época a Igreja estabeleceu a Santa Inquisição. Esta se delineou como a mais 

severa penalização a pratica homossexual, com uma desregrada e ferrenha 

fiscalização sobre a vida pessoal das pessoas. 13 

A Igreja, atualmente, persiste em perseguir e condenar as relações 

homossexuais e, mesmo depois de anos de atrocidades e intolerâncias, muitos 

representantes da Santa Igreja continuam a tratar os homossexuais como 

aberrações. 14 

A maior autoridade do cristianismo contribuiu com uma parcela de 

preconceito ao relatar sobre a homossexualidade, conforme apresenta Maria 

Berenice Dias. 

 

O Papa João Paulo II, na mais recente encíclica, reiterou que a Igreja só 
aprova as relações heterossexuais dentro do matrimonio, classificando a 
contracepção, o amor livre e a homossexualidade como condutas 
normalmente inaceitáveis, que distorcem o profundo significado da 
sexualidade.15 

 

Durante séculos, a Igreja tentou combater as relações homoafetivas16, 

mas, até hoje, não tem conseguido padronizar o pensamento dos homens de forma 

a renegar o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Os textos bíblicos 

utilizados pela Igreja para condenar a homossexualidade, principalmente o pecado 

de Sodoma e Gomorra, idades destruídas pelas práticas homossexuais, não 

procede, uma vez que, o citado Livro relata é que elas foram devastadas pelo ódio, 

arrogância e opulência de seus habitantes e não pela homossexualidade praticada 

por eles. 

                                                 
12 BRANDÃO, Débora Vanessa, Parcerias Homossexuais: Aspectos jurídicos.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 35. 
13 Ibid ., p. 35. 
14 Ibid ., p. 35. 
15 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 32. 
16 Atualmente, utiliza-se o termo homoafetividade, desenvolvido por Maria Berenice Dias, como meio 
de ocultar a idéia de promiscuidade arraigada no termo outrora utilizado, homossexualismo, que por 
sua vez designa a opção da atividade sexual do indivíduo. 
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Observa-se que, apesar do constante e incansável discurso homofóbico 

da Igreja, significativas mudanças sociais, a partir da metade do século XX, 

colaboraram para a diminuição do sentimento de culpa pelo amor entre iguais. O 

prazer sexual deixou de ser visto como algo criminoso e de repudio social, e é 

interessante mencionar que já existem religiões que reconhecem e celebram a união 

homossexual, como é o caso do Protestantismo. 

Relata Maria Berenice Dias, 

 

[...] Com o afrouxamento dos laços entre o Estado e a Igreja, cessou o 
condicionamento a uma estrita obediência às normas ditadas pela religião, 
em que a alienação pelo descumprimento dos dogmas de fé estava sujeita 
à ira divina, eterna e impecável. O declínio da influência da Igreja fez 
diminuir o sentimento de culpa, e o prazer sexual deixou de ser criminoso. O 
casamento, oficializado pelo Estado, começou a dessacralizar-se, e novas 
estruturas de convívio emergiram, não mais sendo alvo do repúdio social.17 

 

Diante desta nova realidade, Estado e Igreja tomam rumos opostos e a 

distância é cada vez mais significativa, e é neste momento que a homoafetividade 

passa a ser tolerada, colaborando para o aparecimento de novos tipos de 

relacionamentos humanos, baseados, atualmente na afetividade. 

 

 

2.2  HOMOSSEXUALISMO, HOMOSSEXUALIDADE OU HOMOAFETIVIDADE 

 

 

Homossexualismo ou homossexualidade é uma conduta que tem como 

característica principal o relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Taísa 

Ribeiro Fernandes conceitua o agente da homossexualidade: 

 

Homossexual é o indivíduo cuja inclinação sexual é voltada para uma 
pessoa do mesmo gênero, o homem que se sente atraído por outro homem 
e a mulher que se sente atraída por outra mulher. É alguém que não nega 
sua formação morfológica, entretanto, seu interesse e sua atividade sexual 

                                                 
17 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 33. 
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são voltados, direcionados exclusivamente para quem tem o mesmo sexo 
que o seu. 18 

 

A homossexualidade existe e sempre existiu, mas é marcado por um 

estigma social, sendo renegado á marginalidade por se afastar dos padrões de 

comportamentos tidos por “normais”. Tal postura homofóbica decorre de mero 

preconceito que leva à aceitação dos relacionamentos homossexuais, considerados 

uma afronta à moral e aos bons costumes. 19 

O Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis, em Voto de Apelação 

Cível no qual foi relator, assevera que: 

 

Freud, um dos primeiros a idealizá-la, aceitava que a orientação era uma 
anormalidade do desenvolvimento emocional, sendo fator essencial a 
fixação do jovem à sua mãe e hostilidade ao pai, o que acabaria por levá-lo 
ao uma tendência de comportamento feminino; ou seja, as formas de 
homossexualismo masculino e feminino representam uma espécie de 
imaturidade emocional decorrente da falta de identificação com papel adulto 
em seu próprio sexo. 20 

 

Na ultima revisão do CID21 realizada em 1995, o homossexualismo, 

deixou de constar nos diagnósticos como sintoma decorrente de circunstâncias 

psicossociais, como era considerado. O sufixo ismo, que significa “doença”, foi 

alterado pelo sufixo dade que significa “modo de ser”. Neste entendimento aboliu-se 

o uso do termo homossexualismo, e passou-se a utilizar o termo 

homossexualidade.22  

É importante não confundir homossexualidade com outras variantes 

comportamentais afins. A falta de informação acerca da diferenciação é bastante 

comum. Termos como transsexualidade, travestismo, bissexualidade e 
                                                 
18 FERNANDES, Taísa Ribeiro. Uniões Homossexuais: Efeitos Jurídicos.  São Paulo: Método, 
2004, p. 21-22. 
19 DIAS, Maria Berenice. A discriminação sob ótica do Direito . In: Revista Brasileira de Direito de 
Família, n. 13, abril-junho/2002, p. 7. Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em: 
20.05.2009 
20 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul . Apelação Cível nº 
70001388982, Sétima Câmara Cível. Presidente Des. Maria Berenice Dias, Relator Des. José Carlos 
Teixeira Giorgis, Porto Alegre, 14 Mar. 2001. In: DIAS, Maria Berenice, Homofetividade – o que diz 
a Justiça! , Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2003, p. 53. 
21 Código Internacional de Doenças segundo a Organização Mundial da Saúde. 
22 BRANDÃO, Débora Vanessa, Parcerias Homossexuais: Aspectos jurídicos.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 20. 
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hermafroditismo não podem ser confundidos ao ponto de terem seus conceitos 

deturpados.23 

No entendimento de Roger Raupp Rios, há uma classificação ideológica 

no conceito de homossexualidade entre as diversas visões possíveis de ser 

tratadas. Rios24 enumera quatro. Primeiramente cita a homossexualidade como 

pecado. 

“Nessa concepção, não há uma classificação das pessoas como 

homossexual ou heterossexual, mas sim, em termos de valores morais, no sentido 

de julgar e condenar manifestações extraconjugais e praticas sexuais não 

reprodutivas”. 25 

Em seguida trata a homossexualidade como doença, onde a presença do 

ato homossexual é vista como uma condição anormal, caracterizando sintomas de 

uma patologia adversa ao método regulado pela sociedade como normal, a 

heterossexualidade. 26 

Ainda, como terceira concepção, a homossexualidade como critério 

neutro de diferenciação, deriva da geração de uma consciência coletiva capacitada 

por modificações sociais e econômicas por parte dos homossexuais enquanto 

determinado grupo social. 27 

Por remate, Rios cita a homossexualidade como construção social,  

 

Conceber a homossexualidade como construção social significa postular 
que a identificação de alguém ou a qualificação de seus atos sob uma ou 
outra orientação sexual só tem sentido na medida em que, num certo 
contexto histórico cultural, houver a institucionalização de papéis e de 
práticas próprias para cada um dos sexos, onde a atração pelo sexo oposto 
ou pelo mesmo sexo seja considerada um elemento relevante, capaz 
inclusive de impor diferenças de tratamento entre os indivíduos. Nesta 
perspectiva, relativiza-se a condição homo ou heterossexual como critério 
de distinção, tanto que em outras culturas tal característica pode ser 
irrelevante ou assumir conotações diversas28. 

                                                 
23 BRANDÃO, Débora Vanessa, Parcerias Homossexuais: Aspectos jurídicos.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 16-20. 
24 RIOS, Roger Raupp, O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orie ntação Sexual: a 
homossexualidade no direito brasileiro e norte-amer icano.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 99.  
25 FONTANELLA, Patrícia, União Homossexual No Direito Brasileiro: enfoque a partir do 
Garantismo Jurídico . Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006. p. 61. 
26 Id., 2002. p. 105.  
27 Ibid ., p. 114 e 115. 
28 RIOS, Roger Raupp, O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orie ntação Sexual: a 
homossexualidade no direito brasileiro e norte-amer icano.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 120. 
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Não obstante, o termo homossexualidade, o qual designa a orientação 

sexual entre pessoas do mesmo sexo, ainda carregou o veraz preconceito arraigado 

no termo outrora utilizado. O termo homoafetividade29, desenvolvido pela então 

Desembargadora Maria Berenice Dias, nasce como meio de ocultar a idéia de 

promiscuidade e perversão de valores, que causava repúdio social ao amor entre os 

iguais. 30 

Entende-se homossexualidade como uma forma pura e simples de tratar 

do critério da orientação sexual de cada indivíduo, quando homoafetividade 

transcende este conceito, ampliando ao critério do afeto, que nos dias de hoje, é o 

princípio norteador das entidades familiares, entendimento que corrobora com o 

Código Civil de 2002. 

Verifica-se que esta expressão, homoafetividade, fora incorporada no 

nosso vocabulário jurídico, inclusive sendo utilizado em tribunais superiores, e até 

mesmo, em tribunais de justiça de outros países, traduzidos a diversos idiomas 

estrangeiros como “uniones homoafectivas” e “homoaffective unions”. 31 

Maria Berenice Dias justifica a gênese: 

 

Todas as palavras para designar os homossexuais e seus relacionamentos 
sempre foram alvo de muita discriminação. A expressão homossexualidade 
sofre o estigma do preconceito. Isso foi o que me levou a criar um 
neologismo para nominar as uniões afetivas de pessoas do mesmo sexo: 
homoafetividade, para resgatar o conceito de que as uniões homossexuais 
nada mais são do que um vínculo de afetividade. Quem sabe mudando 
conceitos se consegue eliminar preconceitos. 32 

 

                                                 
29 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade: Um Novo Substantivo . Disponível em 
<http://www.mariaberenice.com.br/site/content.php?cont_id=1030&isPopUp=true> Acesso em: 01 de 
Abril de 2009. 
30 SANTANA, Luciano. As relações homoafetivas e suas implicações jurídic as. Disponível em 
<http://www.r2learning.com.br/_site/artigos/curso_oab_concurso_artigo_1221_As_relacoes_homoafet
ivas_e_suas_implicacoes_juridi> Acessado em 05 de Março de 2009. 
31 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade: Um Novo Substantivo . Disponível em 
<http://www.mariaberenice.com.br/site/content.php?cont_id=1030&isPopUp=true> Acessado em 01 
de Abril de 2009. 
32 DIAS, Maria Berenice. RESUMOS – Homoafetividade e Homoparentalidade . Clubjus, Brasília, 
DF: 09 fev. 2009. Disponível em: <http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.22694>. Acesso em: 03 
abr. 2009. 
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Ainda, predicado, criou-se um novo ramo do Direito, o Direito 

Homoafetivo, que por se tratar de matéria hiposuficiente de regulamentação, atrai 

um considerável número de juristas estudiosos e curiosos, ocasionando inclusive o 

surgimento de escritórios especializados nesta área. 

Ante exposto, neste item, Maria Berenice Dias é otimista: 

 

Há palavras que carregam o estigma do preconceito. Assim, o afeto a 
pessoa do mesmo sexo chamava-se “homossexualismo”. Reconhecida a 
inconveniência do sufixo “ismo”, que está ligado a doença, passou-se a falar 
em “homossexualidade”, que sinaliza um determinado jeito de ser. Tal 
mudança, no entanto, não foi suficiente para pôr fim ao repúdio social ao 
amor entre iguais. 
A marca da discriminação resta evidente na omissão da lei em reconhecer 
direitos aos homossexuais. A negativa do legislador revela nítida postura 
punitiva, pois condena à invisibilidade os vínculos afetivos envolvendo 
pessoas da mesma identidade sexual. 
[...] 
Claro que uma palavra não vai acabar com o preconceito ou eliminar a 
discriminação, mas o importante é o reconhecimento de que as uniões dos 
homossexuais são vínculos afetivos e, por isso, merecem ser inseridas no 
Direito das Famílias, cujo âmbito de abrangência é a identificação de um elo 
de afetividade. 33 
Já é um bom começo na busca de uma Justiça mais igual! 

 

 É claro que, independente do termo que venha a ser utilizado, e qual posição 

filosófica valorativa seja atribuída a este, o fim remetido ao tema é a tutela dos 

direitos desta minoria. Para isto, há de se reconhecer entre os companheiros, a 

relação de afetividade, que por sua vez é o princípio norteador de qualquer matéria 

do Direito de Família. 

 

 

2.3  A HOMOAFETIVIDADE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

 

 

O silêncio acerca das questões homossexuais é o que vigora na letra 

normativa do ordenamento jurídico brasileiro. Há um conservadorismo judicial que 

                                                 
33 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade: Um Novo Substantivo . Disponível em: 
<http://www.mariaberenice.com.br/site/content.php?cont_id=1030&isPopUp=true> Acesso: em 01 
.abr.2009. 
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impede a elaboração e construção de normas que tutelem os litígios decorrentes da 

homossexualidade. 

No entendimento de Maria Berenice Dias34, muito embora inexista 

legislação específica que trate da matéria, a preocupação em agregar a vida do 

cidadão homossexual ao universo jurídico é real, apesar da demasiada 

discriminação, de um prejuízo antiquado e da intolerância da sociedade que trazem 

um receio aos operadores do direito em legislar acerca do objeto, a situação 

homoafetiva. 

Maria Berenice Dias correlaciona que: 

 

O repúdio social a segmentos marginalizados e excluídos acaba intimidando 
o legislador, que tem enorme resistência em chancelar leis que visem a 
proteger a quem a sociedade rejeita. Por puro preconceito, não aprova leis 
voltadas a minorias alvo da discriminação [...].35 

 

O fato de não haver previsão legal para específica situação não impede 

seu reconhecimento, nem significa inexistência de um direito à tutela jurídica. 

Ausência de lei não quer dizer necessariamente ausência de direito. O silêncio do 

legislador deve ser suprido pelo juiz, que cria a lei para o caso que se apresenta a 

julgamento. Portanto, julgar compreende também a identificação do direito a ser 

aplicado quando a legislação não oferece uma solução à hipótese submetida a 

juízo.36 

Conseqüentemente, ante a inexistência de previsão legal, isto é, com uma 

legislação desencorajadora, resta aos juristas buscar, dentre a infinidade de regras e 

princípios, as formas de amparar os efeitos jurídicos relevantes decorrentes da 

homoafetividade. 

Essa omissão fica mais marcante, quando se sabe que diversos grupos 

minoritários, nem tanto em quantidade, mas sim pela condição de desvantagem 

social, tiveram seus anseios de não discriminação atendidos pelo princípio da 

                                                 
34 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias , 4. ed. rev.,  atual. E ampl. São 
Paulo:Editora Revista dos Tribunais. 2007. p. 184. 
35 Ibid ., p. 184. 
36 DIAS, Maria Berenice, Homofetividade – o que diz a Justiça! , Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2003, p. 11 e 12 
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igualdade, tais como os negros, que tiveram com a promulgação do racismo um 

crime inafiançável.  

A proposta de Emenda à Constituição n. 139/95, foi lançada pela ex-

Deputada Marta Suplicy, com o objetivo de modificar o texto dos artigos 3º e 7º da 

Carta Magna, incluindo em seus teores a proibição de discriminação por motivos de 

orientação sexual.37 A emenda propõe alteração no inciso IV do artigo 3º para 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, orientação 

sexual, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.38 Ainda, o texto do 

inciso XXX do artigo 7º tutelaria sobre a “proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, orientação 

sexual, idade, cor ou estado civil”.39 

A ex-deputada objetivava com essa emenda: “resgatar a cidadania de 

milhares de brasileiros que são desprezados no mercado de trabalho, assassinados, 

discriminados no cotidiano do convívio social”.40 

Contudo, é necessário registrar que esta Proposta de Emenda 

Constitucional fora arquivada em fevereiro de 1999, desacreditando estes mesmos 

milhares de brasileiros. 

É necessário também aqui registrar que a proposta de emenda 

constitucional da referida ex-deputada foi arquivada em fevereiro de 1999, 

desacreditando a classe. 

Agora, em nível infraconstitucional cita-se o Projeto de Lei 2.285 de 2007, 

que dispõe sobre o Estatuto da Família, que alterará o livro IV do atual Código Civil, 

entre outras leis.41  

Maria Aparecida Silva Matias Diniz disserta acerca deste Projeto de Lei: 

[...] o Projeto de lei 2.285/2007, conhecido como o "Estatuto das Famílias" 
está em trâmite junto à Câmara dos Deputados e, se aprovado, reformulará 
todo o conceito de família vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Uma 

                                                 
37 BRASIL. PEC nº 139, de 11 de Julho de 1995. Altera os artigos 3º e 7º da Constituição Federal. 
Diário do Congresso Nacional , Brasília, DF, Seção I, p. 16533, Terça-Feira, 8 de Agosto de 1995. 
38 BRASIL. PEC nº 139, de 11 de Julho de 1995. Altera os artigos 3º e 7º da Constituição Federal. 
Diário do Congresso Nacional , Brasília, DF, Seção I, p. 16533, Terça-Feira, 8 de Agosto de 1995. 
39 BRASIL. PEC nº 139, de 11 de Julho de 1995. Altera os artigos 3º e 7º da Constituição Federal. 
Diário do Congresso Nacional , Brasília, DF, Seção I, p. 16533, Terça-Feira, 8 de Agosto de 1995. 
40 BRASIL. PEC nº 139, de 11 de Julho de 1995. Altera os artigos 3º e 7º da Constituição Federal. 
Diário do Congresso Nacional , Brasília, DF, Seção I, p. 16533, Terça-Feira, 8 de Agosto de 1995. 
41 BRASIL. PL nº 2.285, de 25 de Outubro de 2007. Dispõe Sobre o Estatuto das Famílias. Do 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro. Diário da Câmara dos Deputados , Brasília, DF, Ano LXII, nº 
229, p. 67072, Terça-Feira, 18 de Dezembro de 2007.  
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das mudanças mais significativas será a união homoafetiva nos mesmos 
termos da união estável.42 

 

Especificamente, os artigos 68, 164 a 167 e 254 e 258 suprem num único 

diploma toda e qualquer matéria acerca da união homoafetiva, tratando do 

reconhecimento, da dissolução, da guarda e convivência dos filhos, da adoção, do 

direito previdenciário, do direito à herança e ainda cita que aplicam-se a união 

homoafetiva as regras concernentes à união estável. 43 

Dispõe o artigo 68: 

 

Art. 68. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas 
de mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, 
com objetivo de constituição de família, aplicando-se, no que couber, as 
regras concernentes à união estável. 
 
Parágrafo único. Dentre os direitos assegurados, incluem-se: 
 
I – guarda e convivência com os filhos; 
II – a adoção de filhos; 
III – direito previdenciário; 
IV – direito à herança. 44 

 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro ensina que a constituição não veda 

o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, e ainda: 

 

A jurisprudência brasileira tem procurado preencher o vazio normativo 
infraconstitucional, atribuindo efeitos às relações entre essas pessoas. 
Ignorar essa realidade é negar direitos às minorias, incompatível com o 
Estado Democrático. Tratar essas relações como meras sociedades de fato, 
como se as pessoas fossem sócios de uma sociedade de fins lucrativos, é 
violência que se perpetra contra o princípio da dignidade das pessoas 
humanas, consagrado no art. 1º, inciso III da Constituição. Se esses 
cidadãos brasileiros trabalham, pagam impostos, contribuem para o 

                                                 
42 DINIZ, Maria Aparecida Silva Matias, Adoção por Pares Homoafetivos: Uma Tendência da Nov a 
Família Brasileira , Disponível no site <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=472>, acessado em  
43 BRASIL. PL nº 2.285, de 25 de Outubro de 2007. Dispõe Sobre o Estatuto das Famílias. Do 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro. Diário da Câmara dos Deputados , Brasília, DF, Ano LXII, nº 
229, p. 67072, Terça-Feira, 18 de Dezembro de 2007. 
44 BRASIL. PL nº 2.285, de 25 de Outubro de 2007. Dispõe Sobre o Estatuto das Famílias. Do 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro. Diário da Câmara dos Deputados , Brasília, DF, Ano LXII, nº 
229, p. 67072, Terça-Feira, 18 de Dezembro de 2007. 
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progresso do País, é inconcebível interditar-lhes direitos assegurados a 
todos, em razão de suas orientações sexuais.45 

 

Ainda assim, enquanto o andamento destas proposições esbarra nos 

trâmites do Poder Legislativo, na falta de legislação, que normatizem a convivência 

homossexual, resta à minoria gay amparar-se nos princípios constitucionais já 

existentes, como garantia de seus direitos. 

A redação atual da nossa Carta Magna baseou-se nos preceitos 

presentes na Carta Universal dos Direitos Humanos, dentre os quais destacamos o 

da dignidade, da liberdade e da autonomia. Maria Berenice Dias46, diz que “o 

principio norteador da Constituição, que baliza o sistema jurídico, é o que consagra o 

respeito à dignidade humana ”. 

Analisando os princípios constitucionais, constata-se, a vedação a 

qualquer tipo de discriminação, inclusive no que diz respeito ao comportamento 

afetivo e sexual do indivíduo. Contudo, o tratamento isonômico de todos os tipos de 

relações deve ser priorizado no simples fato de que: 47 ”[...] o gênero da pessoa 

eleita não pode gerar tratamento desigualitário com relação a quem escolhe, sob 

pena de se estar diferenciando alguém pelo sexo que possui: se igual ou diferente 

do sexo da pessoa escolhida”. 

A situação de desigualdade em que se encontram os homossexuais, no 

que diz respeito ao reconhecimento de sua identidade sexual e proteção de seus 

direitos, gera uma busca ávida por igualdade, ou em outras palavras, eqüidade.  

Pesquisando, com profundidade, a relação igualdade/discriminação no 

contexto da Constituição Federal, Celso bandeira de Mello comenta que: 

 

[...] As discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula de 
igualdade apenas e tão-somente quando existe um vinculo de correlação 
lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objetivo, e 
a desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal 
correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na 
Constituição. [...] Então, percebe-se, o próprio ditame constitucional que 

                                                 
45 BRASIL. PL nº 2.285, de 25 de Outubro de 2007. Dispõe Sobre o Estatuto das Famílias. Do 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro. Diário da Câmara dos Deputados , Brasília, DF, Ano LXII, nº 
229, p. 67072, Terça-Feira, 18 de Dezembro de 2007. 
46 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias , 4. ed. rev.,  atual. E ampl. São 
Paulo:Editora Revista dos Tribunais. 2007. p. 183. 
47 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 67. 
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embarga a desequiparação por motivo de raça, sexo, trabalho, credo 
religioso e convicções políticas, nada mais faz que colocar em evidência 
certos traços que não podem, por razões preconceituosas mais comuns em 
certas épocas ou meio, ser tomadas gratuitamente como ratio 
fundamentadora de discrímen .48 

 

Com base nos parâmetros apontados por Celso Bandeira de Mello para 

verificar a adequação de uma regra ao principio da igualdade, pode-se concluir que 

a determinação do fator “diversidade de sexo”, como condição necessária ao 

reconhecimento da união estável, configura discriminação à orientação sexual.49 

Roger Raupp Rios leciona que o principio da igualdade compreende-se 

entre a dimensão formal e material. Para ele, a dimensão formal, igualdade perante 

a lei, tem como objetivo superar a desigualdade humana através da aplicação da 

mesma lei para todos, buscando assim a universalização das normas jurídicas para 

os sujeitos de direito, sendo no âmbito formal tolerável somente à desigualdade 

fundada em motivos racionais. Já no âmbito material, igualdade na lei, “exige a 

igualdade pelo direito vigente dos casos iguais, bem como a diferenciação no regime 

normativo em face de hipóteses distintas”. 50 

A igualdade preceituada que trata o caput do artigo 5º da Carta Magna, 

para Luigi Ferrajoli “é composto por elementos que incluem as diferenças pessoais e 

excluem as diferenças sociais. 51” Assim, entende-se que o princípio da isonomia 

jurídica protege todos os momentos que impliquem discriminações injustas, pois “a 

personalidade jurídica de cada pessoa é constituída pela soma dos Direitos 

Fundamentais” 52 e estes na condição de estruturadores do Estado Democrático de 

Direito devem ser estendidos e garantidos a todos os cidadãos. 

O ensinamento de Patrícia Fontanella segue: 

 

A abstratividade da igualdade perante a lei e sua interpretação puramente 
formal abre a possibilidade de gerar tratamentos desiguais que não levam 
em conta as diferenças entre os indivíduos. Daí a necessidade de o 
Constituinte proibir expressamente a adoção de certos critérios de 

                                                 
48 MELLO, Celso Bandeira de, Conteúdo Jurídico da Igualdade , 3ª. ed., 1993, p. 17/18 e 21. 
49 Ibid ., p. 17/18 e 21. 
50 RIOS, Roger Raupp, A homossexualidade no direito .  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, 
p.70 e 74. 
51 FERRAJOLI, Luigi, apud FONTANELLA, Patrícia, União Homossexual no Direito Brasileiro: 
enfoque a partir do garantismo jurídico . Florianópolis, OAB/SC, 2006, p. 46. 
52 FONTANELLA, Patrícia, União Homossexual no Direito Brasileiro: enfoque a partir do 
garantismo jurídico. Florianópolis, OAB/SC, 2006, p. 47. 
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diferenciação, como por exemplo, cor, raça, origem e idade, nos termos do 
artigo 3º, inciso IV, da Carta Magna, a fim de que o aspecto material acabe 
por concretizar a igualdades no tratamento jurídico dispensado aos 
cidadãos.53   

 

Outro princípio constitucional que se faz presente, quando se analisam os 

direitos homoafetivo, é o que se refere à dignidade da pessoa humana. 

Raupp Roger Rios assevera: 

 

Ventilar-se a possibilidade de desrespeito ou prejuízo a um ser humano, em 
função da orientação sexual, significa dispensar tratamento indigno a um 
ser humano. Não se pode simplesmente ignorar a condição pessoal do 
individuo (na qual, sem sombra de dúvida, inclui-se a orientação sexual), 
como se tal aspecto não tivesse relação com a dignidade humana.54 

 

Ainda, na legislação ordinária, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) foi 

precursora e inseriu no cenário jurídico as uniões homoafetivas (formadas por duas 

mulheres ou por dois homens), como uma entidade familiar. Mesmo a Lei tendo por 

intenção proteger as mulheres, acabou por, de forma tácita, instituir um novo 

conceito de família independentemente do sexo dos parceiros.55 

Complementando seu entendimento sobre esta norma, Maria Berenice 

Dias, propõe que  

 

Ao ser afirmado que está sob o abrigo da lei a mulher, sem distinguir sua 
orientação sexual, encontra-se assegurada proteção tanto às lésbicas como 
às travestis, às transexuais e aos transgêneros que mantêm relação íntima 
de afeto em ambiente familiar ou de convívio. Em todos esses 
relacionamentos as situações de violência contra o gênero feminino 
justificam especial proteção. 56 

 

Destarte, o modelo mais eficaz para tutelar os direitos e deveres do 

indivíduo perante as uniões homoafetivas, é desvincular o critério “sexo” da 

                                                 
53 FONTANELLA, Patrícia, União Homossexual no Direito Brasileiro: enfoque a partir do 
garantismo jurídico. Florianópolis, OAB/SC, 2006, p. 91. 
54 RIOS, Roger Raupp, A homossexualidade no direito .  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, 
p.122. 
55 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das famílias , 4. ed. São Paulo, Editora e Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 284. 
56 Ibid ., p. 285. 
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composição de quaisquer institutos familiares. Procedendo desta forma, fatalmente 

concluí-se da não existência de diferenças entre relacionamentos homo e 

heterossexuais, o que, substancialmente, elege o afeto como característica singular, 

precisa e incontestável.  

Para Fontanella:  

 

O legislador necessita acompanhar a evolução da sociedade e de seus 
indivíduos e garantir-lhes os Direitos Fundamentais à liberdade, à igualdade 
e à livre escolha da orientação sexual, sob pena de deixar à margem da 
sociedade pessoas que, por certo, já foram suficientemente discriminadas, 
seja em razão de orientação sexual, cor etc.57 

 

Não obstante, diante de todo conservadorismo político social, com intuito 

de consolidar o amparo aos direitos deste grupo, em desvantagem social, é válido a 

criação de políticas públicas que esclareçam pela educação e situações surgidas 

dentro das relações homossexuais, retirando assim o estigma arraigado de 

pervertidos, doentes e imorais, injúrias estas que acompanham constantemente 

esse grupo.   

Adiante, a fim de seguir no objetivo deste trabalho, tratar-se-à do contexto 

familiar no Brasil, traçando uma linha paradigmática desde o Código Civil de 1916, 

transmutado pela Constituição Federal e seus princípios, até chegar ao Código Civil 

de 2002, e suas interpretações que junto das jurisprudências encontram-se em 

constante evolução. 

                                                 
57 FONTANELLA, Patrícia, União Homossexual No Direito Brasileiro: enfoque a partir do 
Garantismo Jurídico . Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006. p. 113. 
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3. O CONTEXTO FAMILIAR NO BRASIL 

 

 

3.1 A Família brasileira a partir do CC. de 1916: análise necessária. 

 

 

Como instituição social capilar básica, é a família que aparece sob as 

formas mais diversas, em todas as sociedades humanas, desde o inicio da 

humanidade. Lato sensu, família é a reunião de pessoas descendentes de um tronco 

ancestral comum, incluídas, aí, também, as pessoas ligadas pelo casamento ou 

concubinato, juntamente parentes sucessíveis, ainda que não descendentes. Stricto 

sensu, família é a reunião de pai, mãe e filhos, ou apenas de um dos pais com seus 

filhos. 58  

Existe uma infinidade de definições para família, porém, em tese, é 

considerada a célula social por excelência, conceito este, que segundo Pereira59 “de 

tanto repetir, não se aponta mais a autoria”. 

O Código Civil de 1916, diferente do entendimento atual, consolidou como 

única forma aceitável de organização familiar àquela que fosse originada do 

matrimônio. Desta forma, as relações extra-matrimoniais, sem amparo legal, mesmo 

constituindo união afetiva, não estariam aptas a gerar conseqüências jurídicas. 60 

 Em síntese, família em sentido restrito considera-se o casal e seus filhos, 

e no sentido amplo incluem-se os ascendentes e descendentes. 

Para Carlos Alberto Bittar o conceito de família possui três graus de 

intensidade: 

 

[...] em sentido amplo como todas aquelas pessoas provindas de um tronco 
ancestral comum, em sentido mais restrito os consangüíneos em linha reta 
e os colaterais sucessíveis, isto é, os colaterais até quarto grau e 
restringindo ainda mais o alcance da entidade familiar o conjunto de 
pessoas compreendido pelos pais e sua prole.61 

 

                                                 
58 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Civil. V. VII, p. 174, apud  Caio Mario da Silva Pereira. 
Instituições de direito civil . Rio de Janeiro: Forense, 199. 
59 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil . Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 20 
60 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das famílias , 4. ed. rev. Atual e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 30. 
61 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de família.  2.ed. rev.atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1993, p. 01. 
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Para se compreender esta estrutura social, necessário se faz remontar à 

idéia de família patriarcal, explicada de maneira análoga e bastante clara pela 

Professora Maria Berenice Dias: 

Era a família extensiva uma comunidade rural, integrada por todos os 

parentes e alguns agregados, formando uma verdadeira unidade de produção. 

Trata-se de uma entidade patrimonializada, identificando-se seus membros como 

força de trabalho. O crescimento da família ensejava melhores condições de 

sobrevivência a todos, havendo um amplo incentivo à procriação. O homem era a 

figura central. [...] A família era patriarcal, evidenciando-se seu perfil hierarquizado. 

[...] Bem definidos eram os papeis dos partícipes do clã: o homem como provedor, 

responsável pelo sustento da família; a mulher como mera reprodutora, restrita ao 

ambiente doméstico, à administração da casa e à criação dos filhos. A finalidade 

essencial da família era sua continuidade.62 

Para Adauto Suannes “a família é uma expressão que deve abranger pelo 

menos aquelas duas pessoas que se unem com o propósito de manutenção desse 

vínculo afetivo, independentemente de sexo diverso, tenham ou não prole”.63 

Neste sentido, Maria Berenice Dias disserta acerca o conceito atual de 

família: 

 

[...] Difícil encontrar uma definição de família de forma a dimensionar o que, 
no contexto social dos dias de hoje, se insere nesse conceito. E mais ou 
menos intuitivo identificar família com a noção de casamento, ou seja, 
pessoas ligadas pelo vínculo do matrimônio. Também vem à mente a 
imagem da família patriarcal, o pai como a figura central, na companhia da 
esposa e rodeados de filhos, genros, noras e netos. Essa visão 
hierarquizada da família, no entanto, sofreu com o tempo uma profunda 
transformação. Além de ter havido uma significativa diminuição do número 
de seus componentes, também começou a haver um embaralhamento de 
papéis. A emancipação feminina e o ingresso da mulher no mercado de 
trabalho levou-a para fora do lar. Deixou o homem de ser o provedor 
exclusivo da família passando a ser exigida a sua participação nas 
atividades domésticas. 64 

 

Constata-se que os fatos apontam a existência de vários tipos de família. 

Alguns deles já legalizados, outros precisando ser. 

                                                 
62 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça , p. 51 
63 SUANNES, Adauto. As uniões homossexuais e a Lei 9278/96. Coad, Ed. E special ,1999, p. 32 
64 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das famílias , 4º ed. rev. Atual e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 40. 
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É valido ressaltar, que o conceito de família ampliou-se com a 

Constituição Federal de 1988, quando ainda vigente o Diploma Civil de 1916, 

compreendendo não só a constituída pelo casamento, como também aquela 

originada pela união estável entre homem e mulher e a formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes.65 

Família, atualmente, supera o formalismo e autoritarismo, típicos do 

modelo patriarcal. E o que a sustenta verdadeiramente é o afeto. E neste sentido, 

tem-se a ampliação do seu conceito para algo maior do que a simples idéia de 

procriação ou da dualidade de sexo. 

 

 

3.2 A CF/88 e a mudança de paradigma familiar no país. 

 

 

Uma das maiores inovações trazidas pela Constituição de 1988 foi a 

equiparação efetiva da mulher e do homem, tendo a mulher os mesmos direitos, 

obrigações e deveres que o homem, recebendo também o mesmo tratamento legal. 

Desaparecem as distinções entre os filhos, sendo eles próprios ao casamento, fora 

dele ou oriundo de adoção. 66 

No mesmo sentido, Valdemar Pereira da Luz leciona, 

 

No que tange à família, a inovação constitucional de maior relevância foi o 
reconhecimento da união estável e comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes como entidade familiar (art. 226, §§ 3º e 4º) . Por 
outras palavras, a convivência entre companheiros, nos termos da Lei n. 
8.971/94, e o agrupamento formado ou só pelo pai, ou só pela mãe, e seus 
filhos, naturais ou adotivos, também passarão a merecer a proteção do 
Estado, à qualquer semelhança do que ocorre com a família que tenha 
suporte no casamento. 67 

 

                                                 
65 Conforme art. 226, § 3º e § 4º da Constituição Federal de 1988. 
66VIANA, Marco Aurélio S., Curso de direito civil . Volume 2, Belo Horizonte, Del Rey, 1993, p. 23. 
67LUZ, Valdemar Pereira da, Curso de Direito de Família , Caxias do Sul, Editora Mundo Jurídico, 
1996, p. 16. 
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A Carta Magna de 1988 assumiu novos paradigmas no que concerne à 

família, identificando, inclusive, a convivência familiar e comunitária como um 

“Direito Fundamental da Criança e do Adolescente”. 68   

Taísa Ribeiro Fernandes fundamenta: 

 

A Constituição de 1988, sem dúvida, promoveu uma verdadeira revolução, 
no bom e melhor sentido da palavra, em nosso Direito de Família: 
estabeleceu a igualdade entre s cônjuges, a igualdade entre os filhos, 
indicou que a família é a base da sociedade, referiu-se ao casamento e 
estatuiu que a união estável é também entidade familiar, como as famílias 
monoparentais, merecendo proteção do Estado.69  

 

O direito de família no Brasil era o conjunto de diplomas que regulavam o 

casamento, as relações econômicas da sociedade conjugal, assim como a 

dissolução desta, as relações entre pais e filhos, o vinculo do parentesco e os 

institutos complementares da tutela e da curatela. Contudo, com a promulgação da 

Constituição de 1988, trouxe uma imensa inovação no conceito de família e da 

própria realidade social.70 

A Constituição, no seu titulo III, capítulo VII, artigos 226 a 230 trata da 

família, da criança, do adolescente e do idoso, mas é no artigo 5º, inciso I, que trata 

dos direitos e deveres individuais, onde houve a maior inovação, qual seja, a 

igualdade entre homens e mulheres, em direitos e obrigações. Os direitos e deveres 

são exercidos, igualmente por ambos os cônjuges ou conviventes, já que a proteção 

se estende as famílias legitimadas ou não. O texto constitucional diz que a família é 

“a base da sociedade e tem a proteção do Estado”.71 O que se depreende do 

dispositivo constitucional é a preocupação em cada individuo que compõe a família, 

de forma isolada, ou seja, os companheiros ou cônjuges, a criança, o adolescente e 

o idoso. 

O parágrafo terceiro do artigo 22672, quando tutela juridicamente a união 

estável, corrobora com a opinião dos doutrinadores, quando citam que a atual 

                                                 
68PEREIRA, Tânia da Silva em Coordenado por Rodrigo da Cunha Pereira, Afeto, Ética, Família e o 
Novo Código Civil , Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 633.  
69 FERNANDES, Taísa Ribeiro. Uniões Homossexuais e seus efeitos jurídicos : São Paulo: Editora 
Método, 2004, p. 46. 
70 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus, A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais 
Homossexuais , Curitiba: Juruá, 2005, p. 36. 
71 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 226 caput 
72 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Constituição é considerada um avanço para o direito brasileiro, mesmo possuindo 

contradição, esta última avaliada como natural diante da pluralidade axiológica que 

paira sobre o cenário constituinte. Nesse sentido, a professora Renata Raupp 

Gomes, se posiciona alertando para as muitas contradições da atual constituição 

federal.  

 

Com o intuito de caracterizar a construção de um novo paradigma, a família, 
a partir da Constituição Federal de 1988, faz-se necessário porém, 
mencionar, que em carta  tipicamente de um Estado Social, espelha seu 
conteúdo muitas contradições, além do pluralismo político e ideológico, 
trazendo para o cenário constitucional uma verdadeira luta de classes pois 
representa, em última análise, o compromisso de conciliação. 73 

 

Entendendo como “entidade familiar” toda agregação familiar, seja a 

tradicional, a união estável, a relação de pai e filhos ou mãe e filhos, a norma 

constitucional busca tutelar toda e qualquer forma de família, não importando como 

as mesmas foram concebidas e se foram desejadas. Constitucionalmente, não estão 

mais sujeitas a qualquer tipo de estigma.74 

A atual Constituição de 1988 imprimiu nova concepção à figura de 

entidade familiar sem que a mesma se constituísse através da via exclusiva do 

casamento.   

As constituições brasileiras sempre se preocuparam com a inclusão 

familiar nos seus textos e isto inclui o planejamento familiar. A formação política e 

religiosa do povo fez com que a classe dominante usasse deste meio para poder 

fortalecer a sua ideologia. Na atual constituição não foi diferente, privilegiaram os 

princípios da dignidade humana e o da paternidade responsável.75  

É de se ter em vista que os princípios num exato momento passaram a 

assumir uma função normatizadora desde a inclusão nas constituições, dado que 

antes convinham como fontes para os casos de lacunas na lei, principalmente no 

direito civil que possibilita a doutrina, à jurisprudência e os princípios gerais do direito 

para preencher eventuais omissões. 

Paulo Bonavides conceitua: 

 
                                                 
73 GOMES, Renata Raupp. Dissertação de Mestrado, p. 67. 
74 LEITE, Eduardo Oliveira, Famílias Monoparentais  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 60 
75 Constituição Federal de 1988, art. 226, § 7º. 
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Princípio é com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como 
determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõe, 
desenvolvendo e especificando ulteriormente o preconceito em direções 
mais particulares (menos gerais) das quais determinam, e portanto, 
resumem, potencialmente o conteúdo, sejam, pois, estas efetivamente 
postas, sejam ao contrário apenas dedutíveis do respectivo princípio geral 
que a contém [...].76 

 

No entanto, a concepção de fundamento da ordem jurídica como ordem 

global se aperfeiçoa diante da teoria principialista, pois os princípios estatuídos na 

Constituição são postos no mais elevado grau da escala normativa, sendo eles o 

extremo do ordenamento.77 

Sobre o assunto Maria Berenice Dias discorre: 

 

 [...] Não se pode confundir princípios constitucionais e princípios gerais do 
direito. Confundi-los seria relegar os princípios constitucionais para uma 
posição subalterna à lei juntamente com as demais fontes do direito – a 
analogia e os costumes -, que são invocáveis na omissão do legislador. Os 
princípios gerais de direito são preceitos extraídos implicitamente da 
legislação pelo método indutivo e cabem ser invocados quando se verificam 
lacunas na lei. A norma constitucional está no vértice do sistema. Os 
princípios pairam sobre toda a organização jurídica.78 

 

Flávio Tartuce79 ao discorrer sobre o assunto deixa claro que os princípios 

constitucionais do direito de família, principalmente com o advento do Código Civil 

2002, são tratados como pilares ideológicos quanto ao conteúdo legislativo. Desta 

forma cria-se um sistema aberto de aplicação das normas onde o operador do direito 

tem o dever de complementá-la. Isso caracteriza, diante de uma linha histórica, a 

mudança paradigmática que o direito de família gozou com o advento de nossa 

Carta Magna. 

Ainda, após a Constituição Federal de 1988, a família passou a ser 

analisada dentro de um contexto sistêmico aberto, valorizou-se a dignidade, a 

igualdade e a liberdade, o que permitiu com que o afeto tomasse seu papel jurídico 

nas relações familiares, não passando a ser decidido mais pelo direito a forma como 

                                                 
76 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . 9º ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 230. 
77 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais , 2º Ed. Ver. Atual e ampl. , 
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78 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das famílias , 4. ed. rev. Atual e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 57. 
79 TARTUCE, Flávio, Novos princípios do Direito de Família Brasileiro , disponível em < 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468>, Acesso em: 13 maio 2009 
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a família deverá ser constituída ou mantida, sendo que o campo de atuação deve 

limitar-se ao controle dos princípios orientadores deixando às pessoas a liberdade 

quanto à formação e o modo de condução das relações.80 

O principio da dignidade da pessoa humana constitui valor fundamental 

na ordem jurídica para a ordem constitucional, para que se expresse como Estado 

Democrático de Direito, outrossim, é qualidade integrante e irrenunciável da 

condição humana, devendo ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida.81 

Ingo Wolfgang Sarlet define precisamente este princípio: 

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos82 

 

A dignidade humana, quando compreendida em seus alicerces, acarreta 

um novo posicionamento aos civilistas modernos, principalmente no que tange ao 

Direito de Família, quando fatalmente a aplicação da norma jurídica, 

hermeneuticamente, deverá garantir a vida humana como valor supremo e em sua 

plenitude. 83 

Como conseqüência do principio da dignidade da pessoa humana, é 

também outorgado pela Constituição Federal o principio da isonomia, ou seja, a 

igualdade entre homens e mulheres. O mestre Celso Antônio Bandeira de Mello 

elucida o conceito jurídico deste princípio. 

 

O principio da igualdade consiste em assegurar regramento uniforme ás 
pessoas que não sejam entre si diferenciáveis por razões lógicas e 
substancialmente (isto é, à face da Constituição), afinadas com eventual 
disparidade de tratamento.84 

                                                 
80 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. In Premissas Metodológicas para a  
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Além disso, ao Direito de Família, a consagração da igualdade entre os 

cônjuges é indispensável para que se garanta o cumprimento do princípio 

fundamental da preservação da dignidade da pessoa humana.  

Rodrigo da Cunha Pereira esclarece sobre o assunto: 

 

A igualdade e o respeito às diferenças constituem um dos princípios-chave 
para as organizações jurídicas e especialmente para o Direito de Família, 
sem os quais não há dignidade do sujeito de direito, conseqüentemente não 
há justiça. O discurso da igualdade está intrinsecamente vinculado à 
cidadania, uma outra categoria da contemporaneidade, que pressupõe o 
respeito às diferenças. Se todos são iguais perante a lei, todos estão 
incluídos no laço social. 85 

 

O principio da igualdade deve ser interpretado como a proibição de 

tratamentos distintos, a quem tem situação material idêntica, pois é no dizer de Rui 

Barbosa86, que se deve tratar os desiguais na forma desigual, para que obtenham a 

igualdade material, e os iguais de forma igualitária. 

Outro principio importante ao direito de família é o da liberdade. Liberdade 

possui duplo sentido, ou seja, a não-intromissão ou a autonomia como direito de 

escolha, mas é de se saber que ambos os significados se inter-relacionam, ou até se 

confundem, como meio e fim, mesmo que examinados individualmente.87 

José Adércio Leite Sampaio ainda preceitua que a liberdade da vida ou 

das relações familiares, significa “[...] a autonomia dos membros de uma 

comunidade familiar de viver uma vida normal sobre o mesmo teto, impondo uma 

obrigação positiva ao Estado de respeitar e promover essa autonomia [...]” 88, 

exaurindo, dessa forma, os direitos relativos a relações entre seus membros. 

Não se pode esquecer também o princípio da inviolabilidade do direito à 

intimidade e à vida privada, que segundo José Adércio Leite Sampaio poderia ser 

                                                 
85 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Direito de Família: Uma Abordagem Psicanalítica .  Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, 140 e 141. 
86 BARBOSA, Rui. Oração aos moços . Nova ed., Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1956, p. 32 
87 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão ju rídica da 
sexualidade da família, da comunicação e informaçõe s pessoais da vida e da morte . Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998, p. 264. 
88 Ibid ., p. 319 e 320. 
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apresentado como uma regra e princípio, que poderia ser expressa da seguinte 

maneira: 

 

[...] estão proibidas as intervenções do Estado na esfera da intimidade e da 
vida privada das pessoas, se não forem previstas em lei ou se não forem 
necessárias ao cumprimento dos princípios que, devido às circunstancias 
do caso, tenham precedência frente ao princípio da inviolabilidade da 
intimidade e vida privada.89  

 

A nossa Carta Magna, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas, além da indenização pelo dano moral 

ou material decorre de sua violação. Para José Adércio Leite Sampaio, o direito à 

vida privada, como o direito fundamental da personalidade, é absoluto, indisponível, 

imprescritível e intransmissível.90 

De modo à criar um rol enumerativo, Carlos Alberto Bittar cita alguns 

princípios informadores do Direito de Família: 

 

[...] a igualdade das partes na sociedade conjugal; a dissolubilidade do 
vinculo matrimonial; a identificação de direitos fundamentais da criança, do 
adolescente e do idoso; a igualdade de direitos entre os filhos e a proteção 
á entidade familiar.91 

 

É por isso, que todos estes princípios são atualmente, supra legem, os 

pilares que sustentam o ramo do Direito de Família, demonstrando uma 

preocupação do Estado com a proteção e manutenção das garantias das relações 

familiares previstos pela Constituição Federal de 1988. 

 

 

3.3 O CASAMENTO, A UNIÃO ESTÁVEL E A SOCIEDADE DE FATO NA 

LEGISLAÇÃO ATUAL 

 
                                                 
89 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão ju rídica da 
sexualidade da família, da comunicação e informaçõe s pessoais da vida e da morte . Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998, p. 213. 
90 Ibid ., p. 358. 
91 BITTAR, Carlos Alberto, Curso de Direito Civil , Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, v.2, p. 
1005. 
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3.3.1 Casamento 

 

 

O casamento é considerado como a comunhão plena de vida entre 

marido e mulher, subordinada a normas de ordem pública, que tem por objetivo 

originar a família matrimonial. 

Para o Direito brasileiro, a definição de casamento, inicialmente muito 

misturado com o conceito religioso, tem mudado tanto quanto tem variado os 

costumes em relação ao tempo.  

A forma mais comum e aceita da constituição de Família é o casamento, 

ou seja, aquela que, depois de se conhecerem o homem e a mulher resolvem 

registrar solenemente seu convívio. Está prevista no art. 226 § 1º e § 2º da 

Constituição Federal de 1988, que menciona que o casamento civil e o religioso têm 

o mesmo efeito perante a lei. 

Disciplina Orlando Gomes92 conceituando o casamento no “[...] vínculo 

entre um homem e uma mulher, para constituição de uma família [...]”. 

Maria Helena Diniz93, por sua vez entende: 

“O casamento é o vinculo jurídico entre o homem e a mulher que visa o 

auxilio mútuo material e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica e 

a constituição de uma família legitima”. 

Casamento não deixa de ser um contrato do direito de família, que possui 

objetivo de regular a união de um homem e de uma mulher, de acordo com a lei. 

Silvio de Salvo Venosa diz que: "Inúmeras são as definições de 

casamento, instituto que permite divagações históricas, políticas e sociológicas. Não 

há, por conseqüência, uniformidade nas legislações e na doutrina.94"  

De uma forma ou de outra, o casamento sempre se fez presente nas 

sociedades, desde as formas mais primitivas, resultando, desta forma, inúmeras 

interpretações. 

O casamento pode ser compreendido como a união do homem e da 

mulher; que se associam com o intuito de permanecerem por toda a vida, a 

                                                 
92 GOMES, Orlando. Direito de família . 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 455 p. p. 45 
93 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro , 5º v., São Paulo: Saraiva, 1987, p. 27. 
94 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil:  direito de família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 6, p. 39 
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comunhão do direito divino e do direito humano. Vale ressaltar que a igreja trouxe 

grande influência na concepção e seriedade do casamento, incluindo-o num dos 

sete sacramentos.95 

Segundo Euclides Benedito de Oliveira: 

 

Do dispositivo inaugural do Livro Especial destinado ao Direito de Família, 
artigo 1.511 do novo Código Civil, extrai-se uma conceituação do 
casamento pelo efeito que se lhe reconhece: o de estabelecer comunhão 
plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. In 
verbis, pois, o legislador expressamente define o que seja casamento e 
quais são, intrinsecamente, os seus pressupostos de existência e de 
validade96.  

 

Já Washington de Barros Monteiro, também citado por Silvio de Salvo 

Venosa97 conceitua o matrimônio como sendo "a união permanente entre o homem 

e a mulher, de acordo com a lei, a fim de se produzirem, de se ajudarem 

mutuamente e de criarem os seus filhos”. 

Pelo exposto, o casamento vem a ser um contrato solene pelo qual duas 

pessoas de sexo diferente se unem para constituir uma família e viver em plena 

comunhão de vida. Na celebração do ato, prometem elas mútua fidelidade, 

assistência recíproca, e a criação e educação dos filhos98.  

Ainda, Silvio de Salvo Venosa99 sobre o instituto matrimonial, diz que a 

noção de casamento não pode ser imutável. Perante a previsão legal sobre a 

separação e o divórcio, não se pode assegurar que o compromisso assumido pelo 

homem e pela mulher de viverem juntos possui um caráter de perpetuidade, o que, 

aliás, depreende-se do próprio Código Civil, em seu artigo 1.571. 

O Código Civil, enfim, e por todas as minúcias, começa a tratar o 

casamento de forma mais humana e sentimental, acatando todas as experiências 

afetivas, ou não, vividas pela família brasileira durante o período de vigência do 

Código Civil de 1916.  

 

                                                 
95 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil:  direito de família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 6, p. 39-
40 
96 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Direito de Família no novo código Civil . Revista dos Tribunais. 
n.822, abr. 2004, p. 10 e 11. 
97 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil:  direito de família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 6, p. 39 
98 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família . Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 17. 
99 Id., 2003, p. 39. 
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3.3.2 Sociedade de fato 

 

 

Pesquisando no dicionário da Língua Portuguesa Aurélio Buarque de 

Holanda100, obtém-se a seguinte definição de sociedade de fato: “A ilegalmente 

constituída, sem personalidade jurídica, com firma social ou sem ela, 

responsabilizando-se os sócios perante terceiros, solidária e ilimitadamente, por 

todas as obrigações sociais.” 

Complementa esta expressão, o significado de sociedade101: Contrato 

consensual pelo qual duas ou mais pessoas se obrigam a reunir esforços ou 

recursos para a consecução dum fim comum.  

Outro significado para sociedade de fato, encontramos no artigo do 

Professor Arnoldo Camanho de Assis: 

 

Sociedade de fato é algo que se constitui entre pessoas, casadas ou não, 
que de algum modo tenham contribuído — financeiramente ou com o seu 
trabalho — para a constituição de algum patrimônio. 102 

 

Observa-se que tais conceitos têm como fundamento á questão 

patrimonial. 

 Aqui, apesar de o enfoque ser fundamentalmente comercial, pode-se 

extrair dados preciosos para se compreender o fenômeno da união homoafetiva, tais 

como o não reconhecimento jurídico e a existência de efeitos patrimoniais. 

A expressão, sociedade de fato, foi muito usada para resolver questões 

relacionadas ao concubinato, sendo encontrada na Súmula 380103 do Supremo 

Tribunal Federal, disposta no art. 3º da lei 8.972/94, e na lei 9.278/96, como 

presunção relativa de condomínio104.  

                                                 
100 Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio Buarque de Holanda . 
101 Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio Buarque de Holanda . 
102 ASSIS, Arnoldo Camanho. Concubinato, União Estável e Sociedade de Fato . Disponível em 
<http://www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php?id_noticia=6115&> Acesso em 20/05/2009. 
103 Súmula 380 do STF: "Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é 
cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum." 
104 Disponível em 
<http://www.tex.pro.br/wwwroot/36de020602/dissolucaoconsensualdasociedadedefato.htm> 
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Era comum, o homem e a mulher, juntos, formarem um determinado 

patrimônio, que, como era de costume, ficava em nome do homem, havendo uma 

separação ou o falecimento do homem, para mulher nada restava, na maioria das 

vezes. 

Com esses pressupostos, alguns juristas defendem a sociedade de fato, 

como a que melhor se adequa à união homossexual. Representante desta linha de 

pensamento, Rainer Czajkowski entende que:  

 

[...] é perfeitamente possível que se reconheça uma sociedade de fato entre 
homossexuais. A questão, também aqui, é puramente de direito 
obrigacional. Não se cuida de estabelecer a existência de uma família entre 
estes parceiros. Como se defendeu, não há família.105 

 

Neste contexto nenhum aspecto afetivo é levado em conta, o que se tem 

é apenas uma comunhão de esforços, que, aliás, deve ser demonstrada:  

 

“É essencial prova de que houve colaboração, com dinheiro ou trabalho de 
uma formação do patrimônio do outro. Os aspectos íntimos de convivência 
homossexual entre estes parceiros é matéria estranha que não precisa ser 
abordada”. 106 

 

Em contraposição à idéia de união entre pessoas do mesmo sexo como 

uma sociedade de fato, Maria Berenice Dias, critica: 

 

Visualiza-se exclusivamente em vínculo negocial, como se o fim comum do 
contrato de sociedade não fosse uma relação afetiva de caráter familiar. E, 
ao se fazer analogia com a sociedade de fato, e não com a união estável, 
ocorre sua inserção no Direito Obrigacional, com conseqüente alojamento 
dos Direitos de Família107. 

 

                                                 
105 CZAJKOWSKI, Rainer. União Livre à luz das Leis 8.971/94 e 9.278/96 . Curitiba, Juruá, 1996, p. 
175. 
106 Ibid ., p. 175. 
107 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça , p. 81 e 82. 
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Como se pode observar fica mais fácil lidar-se com o contexto 

homossexual, se esse tipo de união for caracterizado apenas como uma relação de 

direitos e obrigações, enfim, como se fosse um contrato qualquer. 

Em decorrência, acredita-se que basta ao operador do Direito limitar-se a 

resolver os problemas de cunho patrimonial, utilizando as normas, inscritas no 

Direito das Obrigações, para tudo estar correto. Nega-se, com isso, toda a 

complexidade que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo contém.108 

Uma lição que se pode extrair da sociedade de fato, quanto às uniões 

concubinas e homossexuais, é que ambas tem algo em comum, ou seja, foram 

inicialmente banidas da possibilidade de usufruírem do status de família.109 

No entanto, relações heterossexuais fora do casamento foram, com o 

tempo, saindo da condição de sociedade de fato e passando para condição de 

família, com as devidas proteções que a lei fornece a esta instituição. 

Quanto à união entre pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas, 

constata-se, ainda, que o tratamento dado pelos órgãos legislativos e judiciários faz 

com que se imponha “as relações homossexuais a mesma trilha percorrida pelos 

vínculos afetivos entre um homem e uma mulher que existiam fora do casamento 

[...]"110 

No que diz respeito ao tratamento dado pela justiça referente ao tipo de 

união, sendo heterossexual ou homossexual, é nítido a desigualdade. 

Na prática, ao comparar as duas relações, constata-se quanto a questão 

patrimonial que no caso de união heterossexual ao término de um relacionamento, o 

casal hetero terá sua demanda tramitada na Vara de Família, onde, sendo 

reconhecidas todas as condições que caracterizem um relacionamento duradouro, 

buscar-se-à resolver pontos de conflito, tais como, deferimento de alimentos, divisão 

de bens, partilha de herança, concessão do direito real de habitação e usufruto 

sobre a metade dos bens em disponibilidade, com presunção júris et de jure que 

ambos construíram o patrimônio juntos.111  

No caso de união homoafetiva observa-se que, sendo proposta a 

demanda no juízo da família, com grande probabilidade, será decretada a sua 

extinção, por carência da ação motivada pela solicitação ser considerada 

                                                 
108 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça , p. 82. 
109 Ibid ., p. 82. 
110 Ibid ., p. 81. 
111 Ibid ., p. 82. 
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juridicamente impossível. Não obstante, se fosse ajuizada em vara cível, a matéria 

certamente seria aceita por competência, transigindo ao Direito puramente 

Obrigacional. 112 

Conforme menciona Maria Berenice Dias, “Ao parceiro, no máximo, é 

deferida a metade - às vezes nem isso – do patrimônio adquirido durante a vida em 

comum e, ainda assim, mediante prova de mútua colaboração. Nada mais. Invoca-

se a Súmula n° 380 do Supremo Tribunal Federal”.  113  

A autora ainda nos faz atentar para o fato de que se a partilha de bens 

ainda possa ter ares de justiça, quando da separação dos conviventes, o mesmo 

não se pode dizer da relação finda da morte de um dos parceiros. 

A justificativa para esta diferenciação é que “com a separação, cada um 

recebe a metade do patrimônio amealhado durante o período de convivência, mas, 

na hipótese de falecimento, persiste o enriquecimento sem causa, a outorgar-se 

somente a meação dos bens ao sobrevivente”. 114 

É de se notar, também, que familiares, que até então discriminavam o 

parceiro que faleceu, arrogam-se no direito de exigir bens, aproveitando-se dos 

benefícios trazidos pela própria lei, que deveria ser do convivente vivo. 

Já o companheiro dedicado, que além de ter relação afetiva com o de 

cujus, em várias ocasiões contribuiu para a construção do patrimônio comum, fica ao 

desamparo.115 

A união homoafetiva quando reconhecida como sociedade de fato, 

somente desta maneira será tratada, não importando o sentimento dos parceiros, 

considerado irrelevante. 

 

 

3.3.3 União Estável 

 

 

Ao falar na definição de união estável, esbarramos no conceito popular 

que traduz como fato resultante do “ir morar junto, sem se casar”, “se ajuntar”. De 

                                                 
112 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça , p. 82. 
113 Ibid ., p. 82 e 83. 
114 Ibid. , p. 83. 
115 Ibid ., p 83. 
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qualquer maneira, fica bastante clara a essência da união estável, não é um 

casamento, mas é como se fosse. 

Em 29 de Dezembro 1994, a Lei nº 8.971 regulava o direito dos 

companheiros a alimentos e à sucessão, a qual fora a primeira tentativa de 

regulamentação do instituto união estável. No ano de 1996, foi sancionada a Lei nº 

9.278, que regulamentou o § 3º do art. 226 da Constituição Federal, estabelecendo 

parâmetros para que a união estável possa ser entendida como entidade familiar 

substanciando a legislação então vigente, regulamentando a disposição 

constitucional. 116 

Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti discorre que: 

 

[...] a lei de 1996 reconheceu a necessidade de estabelecer um regime de 
bens básico para essas uniões e, nesse texto, o legislador optou por um 
regime semelhante ao da comunhão parcial de bens, em que os 
companheiros criam um patrimônio comum, presumindo-se a colaboração 
de ambos no decorrer da união. 117 

 

Contudo, para que a união estável tivesse a condição de entidade 

familiar, portanto, valorizada e em varias situações equiparada ao casamento, era, 

exigidos o atendimento de quatro requisitos fundamentais, estes elencados no art. 1º 

da lei 9.278/96, como sendo a convivência duradoura, pública e continua; a 

convivência entre homem e uma mulher; e, a convivência com objetivo de 

constituição de família.  

A exigência de uma convivência duradoura possui uma subjetividade 

atroz, na qual Rainer Czajkowski ensina que: “A tendência legislativa mais moderna 

é de não impor um prazo temporal rígido. Tanto a Constituição quanto a lei 9.278/96 

não o fazem.” 118  

 E edita: 

 

Muito mais do que prazo da união, portanto, importa a existência de certa 
continuidade e um entrosamento subjetivo, para distingui-la de uma união 

                                                 
116 NÓBREGA, Airton Rocha. Concubinato e convivência more  uxório. P. 01. disponível  em: 
<http://www.neofito.com.br/artigos/art01/civil19.htm> 
117 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. A união estável e o novo código civil . Disponível 
em: <www.jusnavigandi.com.br>. 
118CZAJKOWSKI, Rainer. União livre: à luz das Leis 8.971/94 e 9.278/96 . Curitiba: Juruá, 1996, p. 
70. 
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passageira, descomprometida. Fixar um prazo cronológico mínimo para 
aferir a existência de uma união estável, é correr o risco de detectá-la onde 
não existe ou, o que é pior, negá-la onde efetivamente se configura. O 
alerta sobre a inviabilidade de um tal objetivismo, aliás, não é de hoje. 119 

 

Neste mesmo sentido, Belmiro Pedro Welter leciona: “Convém aduzir que 

não é o lapso prazal, e sim o ânimo dos conviventes de viverem como marido e 

mulher que indica a existência da união estável”. 120 

O código civil reconhece a união estável como entidade familiar, 

reproduzindo quase que completamente o artigo 1º da Lei 9.278/96. É notável que o 

mencionado artigo não estabeleceu prazo mínimo para a caracterização da união 

estável. Da mesma forma que o casamento, a união estável reveste-se das 

características daquele, tais como coabitação (convivência more uxório), ou seja, 

dividir o mesmo teto; fidelidade ou exclusividade – necessária à monogamia; relação 

estável e duradoura; relações sexuais contínuas; notoriedade; e, a inexistência de 

impedimentos matrimonias. 121 

Silvio Luís Ferreira da Rocha, afirma, ao mencionar que a união estável 

tem de preencher os requisitos objetivos e subjetivos: 

 

Foram estabelecidos como requisitos objetivos a diversidade de sexos, a 
inexistência de impedimento matrimonial, a vida em comum sob o mesmo 
teto, o período transcorrido na convivência, notoriedade e fidelidade, e como 
requisitos subjetivos, a convivência more uxório e affectio maritalis.122 

 

Ainda acrescenta que: 

 

O novo código civil não mais requer tempo mínimo para a configuração da 
estabilidade da vida afetiva, o que de certo modo serviu para afastar a 
possibilidade de comportamentos voltados a impedir a configuração da 
união estável, como a interrupção forçada da convivência as vésperas da 
consumação do lapso temporal para o recebimento da união estável. 123 

                                                 
119 CZAJKOWSKI, Rainer. União livre: à luz das Leis 8.971/94 e 9.278/96 . Curitiba: Juruá, 1996, p. 
72. 
120WELTER, Belmiro Pedro. Alimentos na União Estável . 2 ed., Porto Alegre: Síntese, p. 44.  
121CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. A união estável e o novo código civil . Disponível 
em: <www.jusnavigandi.com.br>. 
122 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Introdução ao Direito de Família . São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 140. 
123 Ibid ., p. 145. 
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É de se notar que os requisitos acima mencionados também se 

encontram na união homossexual, o que, na sua essência, a iguala às relações 

estáveis heteresexuais. 

Todavia, esta não é a posição de jurisconsultos como Walter Ceneviva, 

que deixa explicita essa diferenciação entre as uniões, quando comenta o artigo 

226, § 3º da Constituição Federal de 1988: 

 

Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher, companheiros ou concubinos, como entidade familiar, 
facilitada a conversão em casamento na forma da lei. A união entre pessoas 
do mesmo sexo, ainda que estável, não recebe a mesma atenção. A 
proteção estatal se estende à comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes. O Poder Público assegura assistência à família na 
pessoa de cada um dos que a integram, formada pelo casamento ou por 
união estável, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 124 

 

De acordo com o pensamento acima, constata-se, que a convivência 

homossexual não possui espaço legal. 

Mas coube à doutrina, a partir da metade do século XX, tecer posições 

em favor dos direitos dos concubinos, preparando terreno para a jurisprudência e 

para a alteração legislativa. 

 

A razão estava no postulado de que não se admitia o enriquecimento sem 
causa, as expensas de outra pessoa. [...] não era justo se beneficiasse 
alguém com os serviços prestados pela a mulher. Não existia a obrigação 
de trabalhar gratuitamente para o concubino, o que acontecia apenas no 
casamento. 125 

 

O debate nos tribunais, quanto à dissolução da sociedade conjugal de 

fato, começou somente na década de 1930, sendo que a partir de 1950, a matéria 

                                                 
124 CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro . São Paulo: Saraiva, 1989, p. 302. 
125 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei nº 10.406, de 10.01.2002 . 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 898 
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alcançou grande desenvolvimento, gerando debates e dirigindo-se para o 

reconhecimento do direito da mulher.126  É o que afirma Arnaldo Rizzardo: 

 

A jurisprudência do STF predomina no sentido de que se for reconhecida no 
curso da união livre more uxorio a existência de uma sociedade de fato, 
pela conjunção de esforços entre concubinos na formação do patrimônio, 
tem direito a mulher a partilha dos bens.127 

 

Para Arnaldo Rizzardo, a jurisprudência foi sendo construída no sentido 

de admitir-se a existência de uma sociedade de fato entre os concubinos, desde que 

provado o esforço comum destes na aquisição do patrimônio comum. 128  

 

Foi com a Constituição Federal de 1988 que se tornou dogma do direito, a 
ponto de inserir o concubinato estável em forma de família, proclamando o 
art. 226, § 3º. [...] É elevada à categoria a união estável a categoria de 
entidade familiar, com a proteção do Estado. Nada mais fez a Carta Federal 
que reconhecer um fenômeno social comum e generalizado em todo o País, 
tornando-se necessária a sua regulamentação. Seguiram-se, nesse intento, 
a Lei 8.971, de 29.12.1994, tratando dos direitos dos companheiros a 
alimentos e a sucessões; e a Lei nº. 9.278, de 30.05.1996, com regras 
sobre a conversão da união estável em casamento129.  

 

Complementando, Sílvio Venosa assim estabelece: 

 

[...] com a dicção constitucional de 1988, reconhecendo o Estado a uma 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, e com a 
legislação ordinária que se seguiu outorgando direito de alimentos e 
sucessórios aos companheiros (Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96), devem ser 
superadas as idéias que nortearam parte de nossa doutrina por tantas 
décadas, ainda ligada às origens culturais de nosso Código Civil.130  

 

Se, por um lado, o casamento ainda guarda posição de proeminência 

sociológica e jurídica em nosso meio, não é menos verdadeiro que a entidade 

                                                 
126 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei nº 10.406, de 10.01.2002 . 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 897. 
127 Ibid ., p. 899. 
128 Súmula 380 do STF: "Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é 
cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum." 
129 Ibid ., p. 900 
130 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família . 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 6, 
p.36 
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familiar sem casamento goza da aprovação da sociedade e de proteção 

constitucional.131 

Arnaldo Rizzardo comenta: 

 

O Código Civil, dentro do Livro IV da Parte Especial, no Título III, disciplina 
a assunto em cinco artigos, com previsões um tanto diferentes do que vem 
nas Leis 8.971 e 9.278. Nos dispositivos pertinentes [...] é reconhecida 
como entidade familiar à união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de família. Na redação inicial, era imposto um 
prazo de cinco anos de união, que se reduzia para três anos quando 
houvesse filho comum.132  

 

E assim completa Silvio de Salvo Venosa: 

 

[...] é certo que muitas dúvidas certamente ainda persistem, mormente 
porque o instituto é regulado especificamente apenas nos arts. 1.723 a 
1.727 do novo Código. Impossível equacioná-las por completo em 
decorrência dessas normas imperfeitas e repletas de imprecisões. [...] 
Desse modo, é difícil sistematizar os direitos dos companheiros e, muito 
mais que isso, nos casos práticos será por vezes difícil harmonizar e efeitos 
da união estável com efeitos do casamento, quando ambos se apresentam 
concomitante ou sucessivamente aos olhos do intérprete. Em qualquer 
exame que se faça doravante no direito brasileiro, como é curial, nunca 
mais há de se colocar o casamento como compartimento isolado, estanque, 
sem relação com a família derivada da união estável133 

 

Há de se falar, portanto, que a Constituição Federal de 1988 veio por 

tutelar os direitos e deveres a ambos os companheiros. Não somente na seara 

jurídica das obrigações, mas também quanto aos direitos individuais numa relação 

de família, contudo, sem constituir casamento. 

Perante este cenário, no próximo capítulo trataremos acerca do 

posicionamento jurisprudencial do instituto união estável homoafetiva nos tribunais 

do sul do país. 

 

 

                                                 
131 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família . 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 6, 
p.36. 
132 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei nº 10.406, de 10.01.2002 . 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 900. 
133 Id., p. 449. 



48 
 
4. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS D A REGIÃO SUL 

 

 

4.1 As Uniões Homoafetivas nos Tribunais 

 

 

A união homoafetiva estabelecida nos tribunais como sociedade de fato, 

ainda impera, dando somente proeminência para questão patrimonial e deixando de 

lado a afetividade. Nesse sentido Maria Berenice Dias interpreta que: 

 

Em um passado não muito distante, a justiça, nas raras vezes em que 
reconhecia a existência das uniões homossexuais, conferia-lhes apenas 
efeitos de ordem patrimonial, intitulando-as como sociedade de fato . 
Relegadas ao direito das obrigações , logrando um dos sócios provar sua 
efetiva participação na aquisição de bens amealhados durante o período de 
convívio, era determinada a participação do patrimônio, operando-se 
verdadeira divisão de lucros.134 

 

Desta forma, a maioria dos efeitos jurídicos de uma união entre pessoas 

do mesmo sexo são tratados no campo do Direito das Obrigações. 

 

 

4.2 Competência:  

 

 

A competência é a jurisdição na medida em que pode e deve ser exercida 

pelo juiz.135 É a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão. A 

distribuição da competência é efetuada em razão de diversos critérios, como em 

face da matéria, da pessoa, do valor, da função, etc.136 

As ações decorrentes do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo 

são julgadas, na maioria dos casos, em Varas Cíveis, já que “a resistência em 

                                                 
134 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família . 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 189. 
135 SAMARTIN, Alessandro. Uma Revisão sobre a Competência Processual. 2008 . Disponível em 
<http://alessandrosamartin.blogspot.com/2008/07/uma-reviso-sobre-competncia-processual.html> 
acesso em 20.05.2009. 
136 CARNEIRO, Athos Gusmão. Competência Internacional Concorrente: Artigo 88 do  CPC e o 
foro de eleição . Revista Jurídica Fadisma. Santa Maria, V. 1, N. 1. 2006 p. 75. 
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visualizar como entidade familiar os vínculos entre pessoas do mesmo sexo jamais 

admitiu que as demandas que trazem questões afetas a ditos relacionamentos 

sejam distribuídas às varas especializadas em família”.137  

Vanguardista que é, em 1999, a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul 

alterou o seu paradigma jurisprudencial, mesmo que de forma morosa, julgando 

procedente a competência das varas da família quanto às matérias de união 

homoafetiva. Trata-se de um ponto ímpar de referência, (des)orientando 

completamente a jurisprudência da época.138 

 

EMENTA:  RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA 
JULGAMENTO DE SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO DOS CASAIS 
FORMADOS POR PESSOAS DO MESMO SEXO. EM SE TRATANDO DE 
SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM RELAÇÕES DE AFETO, MOSTRA-SE 
COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA UMA DAS VARAS DE 
FAMÍLIA, A SEMELHANÇA DAS SEPARAÇÕES OCORRIDAS ENTRE 
CASAIS HETEROSSEXUAIS. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 
Nº 599075496, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Breno Moreira Mussi, Julgado em 17/06/1999)139 

 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na sua 8ª Câmara Civil, da 

época, julgou definitivamente a ação, recepcionando no conceito de família a união 

homoafetiva, sob o entendimento de que, enquanto não houver legislação especifica 

para regular a situação, deve-se ampliar as normas relativas à união estável 

(homem e mulher) para os relacionamentos entre pessoas de mesmo sexo. 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, neste sentido, corrobora com a 

interpretação jurisprudencial gaúcha, determinando a competência de julgamento da 

matéria em tela, definida às varas especializadas no direito de família.  

 

Ementa:  DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da 6ª Câmara 
Cível, em composição integral, à unanimidade, acompanhar o voto do Juiz 
Relator, reconhecendo e declarando que a competência para processar e 
julgar a ação cautelar inominada em que são partes A. A. P. Neto e G. A. P. 
é da Juíza suscitante, fazendo-se a comunicação aos magistrados. 
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR 
INOMINADA. UNIÃO HOMOAFETIVA. CONFLITO NEGATIVO DE 

                                                 
137 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito & a justiça . p. 130. 
138 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família . 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 189. 
139 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do RS . Acórdão. Agravo de Instrumento. nº 
599075496, Desembargador Breno Moreira Mussi. Oitava Câmara Cível. Comarca de Porto Alegre. 
Diário da Justiça, 17 de Junho de 1999. 
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COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DA VARA CÍVEL. 
IMPROCEDÊNCIA. Compete ao Juízo da Vara de Família processar e 
julgar ação decorrente de relação homoafetiva. Precedentes deste Tribunal. 
Conflito improcedente.140 

 

Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça se define mais conservador, 

tendo em seu entendimento majoritário que a competência para julgar uniões 

homoafetivas é das varas cíveis, por se tratar puramente de cunho patrimonial, e, 

portanto é relativo ao direito obrigacional. 

 
Ementa:  AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE HOMOAFETIVA C/C PARTILHA DE BENS 
E PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU 
A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA PARA PROCESSAR E JULGAR 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO HOMOAFETIVA - JUÍZO 
INCOMPETENTE - QUESTÃO NÃO AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA - 
PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 
Tratando-se de pedido de cunho exclusivamente patrimonial e, portanto, 
relativo ao direito obrigacional tão-somente, a competência para processá-lo 
e julgá-lo é de uma das Varas Cíveis (STJ - REsp n.323370, RS, Quarta 
Tuma, Rel. Min.Raphael de Barros Monteiro Filho, j. 14-12-2004, DJU 14-3-
2005, p. 340). 141 

 

Destarte, nota-se que, jurisprudencialmente falando, a orientação da 

matéria nos tribunais encontra-se avançada, mesmo que, a Justiça Catarinense 

entenda de forma adversa aos outros Estados da Região Sul do país. Ainda assim, à 

luz das decisões vanguardistas, o Desembargador Henry Petry Junior relata o 

acórdão: 

 

Ementa:  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. AÇÃO 
NOMINADA DE SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTO 
DA PRETENSÃO CENTRADO NA UNIÃO HOMOAFETIVA. PLEITO DE 
MEAÇÃO. 2. ENTIDADE FAMILIAR. RELAÇÃO FUNDADA NA 
AFETIVIDADE. 3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. 4. POSSÍVEL ANALOGIA COM A 

                                                 
140 PARANÁ. Tribunal de Justiça do PR . Acórdão. Processo nº 0523449-5, Desembargador Luiz 
César Nicolau. Sexta Câmara Cível. Comarca de Curitiba. Diário da Justiça, 7728, 14 de Outubro de 
2008. 
141 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de SC . Acórdão. Agravo de Instrumento nº 
2006.045807-2, Desembargador Mazoni Ferreira. Segunda Câmara de Direito Cível. Comarca da 
Capital. Diário da Justiça, 22 de Novembro de 2007. 
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UNIÃO ESTÁVEL. 5. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA. 
ACOLHIMENTO DO CONFLITO. 
1. "O nomem iuris conferido à petição, desde que adaptável ao 
procedimento legal, não implica em inadequação do meio processual" 
(TJSC, Apelação cível n. 2003.020538-1, da Capital, rel. Des. JOSÉ 
VOLPATO DE SOUZA, j. em 09.12.2003). 
2. "O direito não regula sentimentos, mas as uniões que associam afeto a 
interesses comuns, que, ao terem relevância jurídica, merecem proteção 
legal, independentemente da orientação sexual do par" (DIAS, Maria 
Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. 2. ed. Porto Alegre: 
Do Advogado, 2001, p. 68).  
3. "Não se permite mais o farisaísmo de desconhecer a existência de uniões 
entre pessoas do mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados 
dessas relações homoafetivas. Embora permeadas de preconceitos, são 
realidades que o Judiciário não pode ignorar, mesmo em sua natural 
atividade retardatária. Nelas remanescem conseqüências semelhantes as 
que vigoram nas relações de afeto, buscando-se sempre a aplicação da 
analogia e dos princípios gerais do direito, relevado sempre os princípios 
constitucionais da dignidade humana e da igualdade." (TJRS, Apelação 
Cível Nº 70001388982, Sétima Câmara Cível, rel. JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA GIORGIS, j. em 14.03.2001). 
4. "O relacionamento regular homoafetivo, embora não configurando união 
estável, é análogo a esse instituto. Com efeito: duas pessoas com 
relacionamento estável, duradouro e afetivo, sendo homem e mulher 
formam união estável reconhecida pelo Direito. Entre pessoas do mesmo 
sexo, a relação homoafetiva é extremamente semelhante à união estável." 
(STJ, Resp 238.715, Terceira Turma; Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, j. em 07.03.2006). 
5. Reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar, centrada que é 
no afeto, a ela é possível atribuir, por analogia, e dependendo da prova, os 
reflexos jurídicos compatíveis da união estável heterossexual, cenário que 
faz chamar a competência da vara especializada de família.142 

 

Por isso, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, a união 

homoafetiva por se enquadrar como entidade familiar deve obter as mesmas 

garantias aplicáveis ao Direito de Família, entre elas a competência para julgar 

ações na vara de família. 

Seguindo no mesmo entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral 

reconheceu tacitamente a união entre duas pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar. Isso ocorreu em matéria de inelegibilidade existente apenas nas relações 

familiares, onde criou a partir desta vedação um novo case hermenêutico. 143 

Foi inédita e corajosa a decisão do Tribunal Eleitoral ao reconhecer à 

união homoafetiva à inelegibilidade consagrada no art. 14, § 7º, da Constituição 

                                                 
142 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de SC . Acórdão. Agravo de Instrumento nº 
2008.030289-8, Desembargador Henry Petry Junior. Terceira Câmara de Direito Cível. Comarca de 
Lages. Diário da Justiça, 20 de Outubro de 2008. 
143 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família . 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 189/190. 
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Federal. Nesse artigo, proíbe aos cônjuges de Presidente da Republica, 

Governadores e Prefeitos concorrerem nas eleições ao mesmo cargo, sendo que se 

faz necessário o afastamento do titular até seis meses antes do pleito. 

O fundamento dessa vedação é salutar, pois Maria Berenice Dias 

ressalta: 

 

[...] não perpetuar no poder um mesmo grupo familiar, evitar a constituição 
de oligarquias que dão ensejo ao que se chama continuísmo. Com essa 
preocupação, a jurisprudência passou a reconhecer que não só o 
casamento, mas também o concubinato e a união estável, em face da 
presença de forte vínculo afetivo, impõem a mesma limitação.144 

 

A partir do momento que o Tribunal que tem o dever de interpretar a 

Constituição decide que as uniões homoafetivas repercutem na esfera eleitoral, a 

ponto de gerar a presunção de que pode haver interesses políticos comuns, não há 

como deixar de reconhecer que essas relações são entidade familiar. 

Dessa forma, como o Judiciário aceitou assim a relação estável entre 

pessoas do mesmo sexo, impondo limitações ao exercício de um direito, não se 

pode continuar sustentando a falta de lei para negar outros direitos.  

 

 

4.3 Partilha de bens 

 

 

A fundamentação jurídica para que se proceda à partilha de bens, 

advinda da dissolução da união homoafetiva, é baseada na condenação do 

enriquecimento ilícito, por isso é obrigatória a comprovação da contribuição 

patrimonial. 

A Súmula 380 do STF145 é o entendimento utilizado pela grande maioria 

dos magistrados para demonstrar as diferenças entre sociedade de fato, com 

características puramente patrimoniais, e entidade familiar, matéria esta própria do 

Direito de Família. 
                                                 
144 DIAS, Um voto para a homoafetividade . Disponível em: 
http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=122 Acesso em: 20 maio 2009. 
145 Súmula 380 do STF: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre concubinos, é cabível a 
sua dissolução judicial, com partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.” 
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Não seria, entretanto, possível, desde logo, extrair da regra do art. 226 e 
seu parágrafo 3º, da Constituição, conseqüência no sentido de reconhecer-
se, desde logo, sem disciplina legislativa específica, determinação de 
comunhão de bens entre homem e mulher, em união estável, de tal forma 
que a morte de um deles importe o recolhimento automático de meação 
pelo sobrevivente. Na espécie, a matéria ainda vem tendo o tratamento 
dispensado pela jurisprudência, estando em pleno vigor o que se contém na 
Súmula 380, com este enunciado: ‘Comprovada a existência de sociedade 
de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a 
partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum’. Anota, nesse sentido, 
o professor Roberto Rosas, em seu Direito Sumular, 2ª ed., p. 171: ‘A 
jurisprudência do STF tem aplicado a Súmula n. 380, para admitir a 
sociedade, pela existência do concubinato (RTJ 70/108;69/723; 54/762; 
83/424; 79/229; 80/260; 89/181). Em outras circunstâncias há maior 
restrição para admitir a partilha, somente com o esforço (RTJ 69/467; 
66/528; 64/665; 57/352; 49/664)’. E, adiante, observa: ‘A tendência é para 
admitir a partilha somente do patrimônio obtido pelo esforço comum (RTJ 
89/81; 90/1.022)’ (op. cit., p. 171). 146  

 

Ainda quanto à Súmula 380 do STF, sobre decisão que alude ao tema da 

união homoafetiva: 

 
 

EMENTA:   APELACAO. RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL. 
INEXISTENCIA DE UNIAO ESTAVEL. IMPOSSIBILIDADE DO 
SOBREVIVENTE SE BENEFICIAR DA HERANCA DO FALECIDO NOS 
TERMOS DO ARTIGO 2, INCISO III, DA LEI 8.971/94. O 
RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL DE DOIS HOMENS, NAO SE 
CONSTITUI EM UNIAO ESTAVEL PARA OS EFEITOS DO PAR. 3, DO 
ARTIGO 226, DA CONSTITUICAO FEDERAL E LEIS 8.971/94 E 9.278/96. 
A UNIAO ESTAVEL PARA SER RECONHECIDA COMO ENTIDADE 
FAMILIAR, EXIGE A CONVIVENCIA DURADOURA, PUBLICA E 
CONTINUA DE UM HOMEM E UMA MULHER, ESTABELECIDA COM 
OBJETIVO DE CONSTITUICAO DE FAMILIA, INCLUSIVE COM A 
POSSIBILIDADE DE SUA CONVERSAO EM CASAMENTO. AS OUTRAS 
ESPECIES DE UNIOES INFORMAIS, QUE NAO SE ENCAIXEM NA 
NOCAO DE COMPANHEIRISMO, INCLUSIVE ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO, ESTAO ABRANGIDAS PELA SUMULA 380 ,DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (SEGREDO DE JUSTICA) (Apelação 
Cível Nº 599348562, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Antônio Carlos Stangler Pereira, Julgado em 11/10/2001)147 

 

                                                 
146 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Voto. RE nº 158.700 / RJ., Ministro Néri da Silveira. 
Segunda Turma. Data Julgamento: 30 de Outubro de 2001. Diário da Justiça, 22 de Fevereiro de 
2002. 
147 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça do RS . Acórdão. Apelação Cível. nº  599348562 , 
Desembargador Antônio Carlos Stangler Pereira. Oitava Câmara Cível. Comarca de Porto Alegre.  
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A relação existente na união estável entre pessoas do mesmo sexo é 

movida pelo afeto e não pelo patrimônio, não são sócios. Logo, é infundado o 

reconhecimento da união homoafetiva como sociedade de fato. 

Ao falarmos em partilha de bens é necessário fazer referência ao primeiro 

caso de em uma união homoafetiva, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

Resumo Estruturado: LEGALIDADE, PARTILHA, METADE, IMOVEL, 
DECORRENCIA, DISSOLUÇÃO, SOCIEDADE DE FATO, OCORRENCIA, 
ESFORÇO COMUM, FORMAÇÃO, PATRIMONIO, IRRELEVANCIA, 
HOMOSSEXUALIDADE, CARACTERIZAÇÃO, DIREITO PATRIMONIAL. 
IMPOSSIBILIDADE, INDENIZAÇÃO, DANO MORAL, ALEGAÇÃO, 
ASSISTENCIA MEDICA, DOENTE, AIDS, AUSENCIA, FAMILIA, 
HIPOTESE, DANO, DECORRENCIA, OPÇÃO, VIDA EM COMUM, AUTOR, 
INDEPENDENCIA, OMISSÃO, FAMILIA, NÃO CARACTERIZAÇÃO, NEXO 
DE CAUSALIDADE. 
 
Ementa: SOCIEDADE DE FATO. HOMOSSEXUAIS. PARTILHA DO BEM 
COMUM. O PARCEIRO TEM O DIREITO DE RECEBER A METADE DO 
PATRIMONIO ADQUIRIDO PELO ESFORÇO COMUM, RECONHECIDA A 
EXISTENCIA DE SOCIEDADE DE FATO COM OS REQUISITOS NO ART. 
1363 DO C. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 
ASSISTENCIA AO DOENTE COM AIDS. IMPROCEDENCIA DA 
PRETENSÃO DE RECEBER DO PAI DO PARCEIRO QUE MORREU COM 
AIDS A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL DE TER SUPORTADO 
SOZINHO OS ENCARGOS QUE RESULTARAM DA DOENÇA. DANO QUE 
RESULTOU DA OPÇÃO DE VIDA ASSUMIDA PELO AUTOR E NÃO DA 
OMISSÃO DO PARENTE, FALTANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 
159 DO C. CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA JULGADA IMPROCEDENTE. 
DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E PROVIDO. 148 

 

Pode-se afirmar que é notório o posicionamento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido do reconhecimento da união 

homoafetiva. 

 

EMENTA:   APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA . 
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA 
DE BENS E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA. 
INICIAL NOMINADA ERRONEAMENTE DE SOCIEDADE DE FATO. 
NULIDADE INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. Não é nulo o 
processo e a sentença quando se constata ter havido apenas mero 
equívoco terminológico no nome dado à ação, sendo clara a intenção do 
autor de buscar o reconhecimento  de uma `união estável¿, e não mera 
`sociedade de fato¿. Versando a controvérsia sobre direito de família, a 
competência funcional é das Varas de Famílias. RECONHECIMENTO E 

                                                 
148 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça . Acórdão. REsp nº 148897 / MG. Recurso Especial nº 
1997/0066124-5, Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Quarta Turma. Data Julgamento: 10 de Fevereiro 
de 1998. Diário da Justiça, 06 de Abril de 1998. p. 132. 



55 
 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. A união homoafetiva  é fato social 
que se perpetua no tempo, não se podendo admitir a exclusão do 
abrigamento legal, impondo prevalecer a relação de afeto exteriorizada ao 
efeito de efetiva constituição de família, sob pena de afronta ao direito 
pessoal individual à vida, com violação dos princípios da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana. Diante da prova contida nos autos, mantém-
se o reconhecimento  proferido na sentença da união estável entre as 
partes, já que entre os litigantes existiu por mais de dez anos forte relação 
de afeto com sentimentos e envolvimentos emocionais, numa convivência 
more uxoria, pública e notória, com comunhão de vida e mútua assistência 
econômica, sendo a partilha dos bens mera conseqüência. ALIMENTOS. 
DESCABIMENTO. Revelando-se o requerente pessoa jovem e sem 
qualquer impedimento ao trabalho, é de se indeferir o pensionamento, 
impondo-se a efetiva reinserção no mercado de trabalho, como, aliás, 
indicado nos autos. Preliminar rejeitada e recurso do requerido provido em 
parte, por maioria, e recurso do autor não conhecido, á unanimidade. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70021908587, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, 
Julgado em 05/12/2007)149 

 

No mesmo contexto: 

 
EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOSSEXUAL. 
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO DO 
CONVIVENTE CASADO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. União 
homossexual: lacuna do Direito. O ordenamento jurídico brasileiro não 
disciplina expressamente a respeito da relação afetiva estável entre 
pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, a lei brasileira não proíbe a 
relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Logo, está-se diante de lacuna 
do direito. Na colmatação da lacuna , cumpre recorrer à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais de direito, em cumprimento ao art. 126 do 
CPC e art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Na busca da melhor 
analogia, o instituto jurídico, não é a sociedade de fato. A melhor analogia, 
no caso, é a com a união estável. O par homossexual não se une por 
razões econômicas. Tanto nos companheiros heterossexuais como no par 
homossexual se encontra, como dado fundamental da união, uma relação 
que se funda no amor, sendo ambas relações de índole emotiva, 
sentimental e afetiva. Na aplicação dos princípios gerais do direito a uniões 
homossexuais se vê protegida, pelo primado da dignidade da pessoa 
humana e do direito de cada um exercer com plenitude aquilo que é próprio 
de sua condição. Somente dessa forma se cumprirá à risca, o comando 
constitucional da não discriminação por sexo. A análise dos costumes não 
pode discrepar do projeto de uma sociedade que se pretende democrática, 
pluralista e que repudia a intolerância e o preconceito. Pouco importa se a 
relação é hétero ou homossexual. Importa que a troca ou o 
compartilhamento de afeto, de sentimento, de carinho e de ternura entre 
duas pessoas humanas são valores sociais positivos e merecem proteção 
jurídica. Reconhecimento de que a união de pessoas do mesmo sexo, 
geram as mesmas conseqüências previstas na união estável. Negar esse 
direito às pessoas por causa da condição e orientação homossexual é 
limitar em dignidade a pessoa que são. A união homossexual no caso 
concreto. Uma vez presentes os pressupostos constitutivos da união estável 
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(art. 1.723 do CC) e demonstrada a separação de fato do convivente 
casado, de rigor o reconhecimento da união estável homossexual, em face 
dos princípios constitucionais vigentes, centrados na valorização do ser 
humano. Via de conseqüência, as repercussões jurídicas, verificadas na 
união homossexual, tal como a partilha dos bens, em face do princípio da 
isonomia, são as mesmas que decorrem da união heterossexual. DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação 
Cível Nº 70021637145, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/12/2007)150 

 

Na mesma linha segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina, onde não se reconhece a união homoafetiva, porém só para 

efeito de partilha de bens por a Sumula 380 do STF, com base na sociedade de fato.  

 

Ementa:  DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUÇÃO DE 
SOCIEDADE DE FATO E MEAÇÃO DE BENS. PRETENSÃO 
INESCONDÍVEL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
AVENTADA A DESERÇÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA CONCOMITANTEMENTE AO 
RECEBIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR AFASTADA. 
RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, BEM COMO 
A DIVISÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE 
ACOLHIMENTO DO PRIMEIRO PLEITO ANTE A FALTA DE PREVISÃO 
LEGAL NESSE SENTIDO. DIVERSIDADE DE SEXOS COMO UM DOS 
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO 
ESTÁVEL. EXEGESE DOS ARTIGOS 226, § 3º, DA CF/88 E 1.723 DO 
CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO EX OFFICIO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTE 
PEDIDO. EXEGESE DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS 
NORMAS DO DIREITO CIVIL COMUM. EQUIPARAÇÃO À SOCIEDADE 
DE FATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA A DIVISÃO DO BEM COMUM 
QUE CONDUZEM AO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA ACERCA DAS MATÉRIAS. 
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 
PROCESSAMENTO DO FEITO POR UMA DAS VARAS CÍVEIS. 
RECURSO DESPROVIDO. 
Uma das condições que se impõe à existência da união estável é a 
dualidade de sexos. Dessa forma, a união homoafetiva juridicamente não 
existe pelo casamento, nem pela união estável, podendo configurar, 
todavia, se do interesse das partes, sociedade de fato. 151 

 

                                                 
150 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do RS . Acórdão. Apelação Cível. nº 70021637145, 
Desembargador Rui Portanova. Oitava Câmara Cível. Comarca de Porto Alegre. Diário da Justiça, 11 
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151 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do SC . Acórdão. Apelação Cível. nº 2007.036284-6, 
Desembargador Marcos Túlio Sartorato. Terceira Câmara Cível. Comarca de Balneário Camboriú. 
Diário da Justiça, 29 de Agosto de 2008. 
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Não fica distante, o Tribunal de Justiça do Paraná segue o mesmo 

entendimento não reconhece a união como uma entidade familiar e sim como uma 

sociedade de fato, concede a partilha de bens. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PLEITO 
INICIAL PARA BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NA CONTA-CORRENTE E 
ATIVOS FINANCEIROS DOS REQUERIDOS - NATUREZA DE MEDIDA 
CAUTELAR DE ARRESTO - CONCESSÃO DA LIMINAR - INVIABILIDADE 
- REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE 
+PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. Agravo provido. 1. ... 2. ... 3. 
[...] em face da decisão proferida nos autos de medida cautelar inominada, 
preparatória de declaratória de união estável com partilha de bens calcada 
em relação homoafetiva, deferindo pedido no sentido de determinar o 
bloqueio do valor de R$ 7.166.873,29 (sete milhões, cento e sessenta e seis 
mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) nas contas 
dos requeridos, na proporção de R$ 2.388.957,76 (dois milhões, trezentos e 
oitenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e setenta e seis 
centavos) de cada um, à disposição do juízo até ulterior deliberação, junto 
ao HSBC. Em suas razões os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) o 
bloqueio da conta-corrente e aplicações financeiras são inadmissíveis em 
hipóteses como a em apreço, conquanto não evidenciada, nem provada, 
nenhuma situação plausível de excepcionalidade, fundado receio de dano 
ou periculum in mora, tampouco se alberga a decisão hostilizada em 
autorização legal para tanto; [...] . Para tanto, afirma a necessidade de 
"...adoção de medidas urgentes que permitam fazer a reserva de bens 
necessários a garantir uma futura partilha. Isso porque, em matéria de união 
homoafetiva, doutrina e jurisprudência tem reconhecido ao companheiro 
sobrevivente a aplicação analógica do instituto da união estável e os efeitos 
patrimoniais próprios desse regime." (f. 80-TJ). [...] . Ademais, inexiste prova 
literal da dívida a que alude o autor, mesmo porque, eventual crédito está a 
depender de sentença a ser proferida em processo de conhecimento, a 
favor do suplicante, acaso deduzida a ação principal. Sem se ater à 
discussão acerca da existência ou não do direito pleiteado, subjacente à 
alegada "união homoafetiva" e efeitos desta, que o agravado busca 
declaração é certo que na hipótese presente, não há justificativa e 
pressuposto plausível para o deferimento e manutenção da medida 
cautelar, considerando que os agravantes possuem patrimônio imóvel 
capaz de garantir eventual direito do agravado a ser judicialmente 
declarado. III - Ante o exposto, DECIDE o Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, por sua Décima Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, 
em dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. A sessão foi 
presidida pelo Desembargador Ivan Bortoleto, com voto. Acompanharam o 
Relator o eminente Desembargador Clayton Camargo e o Juiz Convocado 
D'artagnan Serpa Sa. Curitiba, 10 de setembro de 2008. Des. Ivan Bortoleto 
Presidente/Relator bkd/cg (TJPR - 12ª C.Cível - AI 0445371-4 - Foro Central 
da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des. Ivan Bortoleto - Unanime - 
J. 10.09.2008)152 
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Tratando da dissolução de união homoafetiva, é visível que na partilha de 

bens o posicionamento jurisprudencial é majoritário ao não reconhecer a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo, porém reconhece a partilha de bens, ou seja 

trazendo da relação de afeto somente a questão patrimonial. 

  

 

4.4 Sucessão 

 

 

Maria Berenice Dias, respaldada com a sua experiência como magistrada, 

comenta que: “quando da morte de um dos parceiros, a via judicial é buscada 

somente para a obtenção da partilha de acervo patrimonial, e não sua integralidade. 

Não é invocado o direito sucessório, nem alega a qualidade de herdeiro, ainda que 

inexistam herdeiros necessários”.153 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, inovador como 

sempre segue a mesma linha jurisprudencial conforme jurisprudência abaixo: 

 

EMENTA: UNIÃO HOMOAFETIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. 
Observância dos princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana. 
Pela dissolução da união havida, caberá a cada convivente a meação dos 
bens onerosamente amealhados durante a convivência. Falecendo a 
companheira sem deixar ascendentes ou descendentes caberá à 
sobrevivente a totalidade da herança. Aplicação analógica das leis nº 
8.871/94 e 9.278/96. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO 
O REVISOR. (Apelação Cível Nº 70006844153, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 
em 18/12/2003) 154 

 

  O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de modo 

divergente, tem entendido pela impossibilidade jurídica do pedido, tese já afastada 

pelo STJ. 

 

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO 
ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E 
MEAÇÃO DE BENS - UNIÃO HOMOAFETIVA - RECONHECIMENTO DE 

                                                 
153 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito & a justiça, p. 133. 
154 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do RS . Acórdão. Apelação Cível. nº 70006844153, 
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UNIÃO ESTÁVEL - DIVISÃO DO PATRIMÔNIO COMUM - DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES - COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO DA VARA 
CÍVEL - DECISÃO CASSADA - REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO - RECURSO 
PROVIDO. 
"A primeira condição que se impõe à existência da união estável é a 
dualidade de sexos. A união entre homossexuais juridicamente não existe 
nem pelo casamento, nem pela união estável, mas pode configurar 
sociedade de fato, cuja dissolução assume contornos econômicos, 
resultantes da divisão do patrimônio comum, com incidência do Direito das 
Obrigações [...] Neste caso, porque não violados os dispositivos invocados - 
arts. 1º e 9º da Lei n. 9.278 de 1996, a homologação está afeta à vara cível 
e não à vara de família" (STJ, Min. Fernando Gonçalves). 155 

 

 O Tribunal de Justiça do Paraná, por sua vez, traz consigo a mesma 

linha jurisprudencial do Tribunal do Rio Grande do Sul. 

 

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - ABERTURA - COMPANHEIRO - 
POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS - 
ILEGITIMIDADE ATIVA - PROCESSO EXTINÇÃO - NULIDADE - 
NECESSIDADE DA CITAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS - 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PARCIAL PROVIMENTO. Em princípio o 
alegado companheiro tem legitimidade para propor abertura de inventário, já 
que na posse e administração dos bens do falecido, sendo necessária a 
citação dos demais herdeiros que, poderão, eventualmente, contestar a 
união homoafetiva. (TJPR - 12ª C.Cível - AC 0431377-7 - Foro Central da 
Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des. Costa Barros - Unanime - J. 
30.01.2008)156 

 

Ao abordar a sucessão na união estável entre pessoas do mesmo sexo, 

vem à tona o assunto acerca de Direitos de natureza previdenciária, cola-se da 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, o seu entendimento. 

 

[...]pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 2 º. " 7 - Não 
houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos relacionamentos 
homoafetivos, com vista à produção de efeitos no campo do direito 
previdenciário, configurando-se mera lacuna, que deverá ser preenchida  a 
partir de outras fontes do direito. 8 - Outrossim, o O próprio INSS, tratando 
da matéria, regulou, através da Instrução Normativa n. 25 de 07/06/2000, os 
procedimentos com vista à concessão de benefício ao companheiro ou 
companheira homossexual, para atender a determinação judicial expedida 
pela juíza Simone Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto 
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Alegre, ao deferir medida liminar na Ação Civil Pública nº 
2000.71.00.009347-0, com eficácia erga omnes. Mais do que razoável, pois, 
estender-se tal orientação, para alcançar situações idênticas, merecedoras 
do mesmo tratamento[...].157 

 

Os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 

mesmo sendo sempre os vanguardistas da história do nosso judiciário, não tem 

decisões nesta linha, mas vale aqui referenciar a decisão do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, tem admitido a hipótese da pensão por morte devida a companheiros de 

mesmo sexo na constância união homoafetiva. 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - Pensão. - A pensão por morte é devida a 
companheiros de mesmo sexo na constância da união homoafetiva em face 
do princípio constitucional da igualdade (art. 5o, caput, I, CF). - O benefício 
da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou 
proventos do servidor falecido. - Inteligência do art. 40, § 5o, CF. 2. Os juros 
de mora incidem a partir da citação (art. 405 CC e art. 219 CPC) à razão de 
6% ao ano, pois se trata de verba de caráter remuneratório (art. 1°-F da Lei 
n° 9.494/97). - Precedentes do STF. - Sentença refo rmada. – Recurso 
provido158. 

 

E ainda, sob a ótica jurisprudencial no sul do país podemos citar esta do 

Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 

 

Ementa:  PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. 
UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA 
JUSTIÇA ESTADUAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ARTS. 5º E 226, § 3º. LEI 8.213/91, ARTS. 16, I, E 74. LICC, 
ARTS. 4º e 5º. 
1. A existência de duas sentenças antecedentes, uma proferida por Juiz 
Estadual e outra por Juiz Federal, amparadas por início suficiente de provas 
que confirmam o relacionamento entre os companheiros, torna 
desnecessária a produção de outras provas, permitindo o exame do mérito 
da pretensão. 
2. A Constituição Federal reconhece a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar (art. 226, § 3º), porém, como o Direito é 
essencialmente dinâmico, deve acompanhar a evolução da própria 
sociedade, à qual dirigido. 
3. Caracterizados relacionamentos entre homossexuais, resultando na 
chamada união homoafetiva, com intuito de constituição de família, 
evidenciam-se fatos que geram conseqüências jurídicas, uma vez que a 
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Desembargador Rebouças de Carvalho. Nona Câmara de Direito Público. Comarca de São Paulo. 



61 
 

Constituição Federal direciona que todos são iguais, sem distinção de 
qualquer natureza (art. 5º, caput), cabendo a adequação da situação fática 
perante o Direito, mediante a utilização da analogia, dos costumes e dos 
princípios gerais (art. 4º, LICC). 
4. A existência de duas sentenças antecedentes, uma proferida por Juiz 
Estadual, reconhecendo o que chama de "união estável" entre os 
companheiros do mesmo sexo, amparada em início de prova material, e 
outra, proferida por Juiz Federal, reconhecendo que, apesar de não ser 
possível a união estável entre os companheiros do mesmo sexo, faz-se 
presente a vida em comum, coabitação, laços afetivos e divisão de 
despesas para efeito de dependência no plano de saúde, deixam 
evidenciado que, efetivamente, existia a união homoafetiva, com objetivo de 
constituição de família, cuja concepção modernamente deve ser adequada 
à realidade, observando-se que na aplicação da lei deverá prevalecer os 
fins sociais a que ela se dirige (art. 5º, LICC). 
5. Segundo previsto na Lei nº 8.213/91, a pensão por morte será devida ao 
conjunto dos dependentes do segurado que falecer (art. 74), sendo 
beneficiários, na condição de dependentes do segurado, a companheira e o 
companheiro (art. 16), sem a distinção de que devam ser de sexos opostos. 
6. Apesar de não se tratar de união estável, como assim delineia a 
Constituição Federal, e independente do nome que a qualifique, ficou 
seguramente confirmada a união entre os companheiros de mesmo sexo, 
por mais de dez anos, com publicidade do relacionamento e evidenciado 
intuito familiar, caracterizada a dependência econômica que, aliás, é 
presumida entre companheiros (art. 16, § 4º, Lei 8.213/91), pelo que restam 
atendidos os requisitos legais para o reconhecimento do direito à pensão 
por morte. 
7. Afastada questão de ordem e negado provimento à apelação do INSS e à 
remessa oficial, tendo sido determinada a juntada de notas taquigráficas. 159 

 

Se a união homoafetiva for tratada pelos Tribunais como uma sociedade 

de fato, não há que se falar em sucessão, pois os sócios não são herdeiros uns dos 

outros, porém se a relação é reconhecida como união estável entre pessoas do 

mesmo sexo, opera-se a sucessão e pode-se falar em herança, os parceiros só 

serão herdeiros um do outro com relação aos bens adquiridos durante a união 

estável, exceto os bens advindos de doação ou herança. 

Fechando o estudo das decisões jurisprudenciais, pode-se afirmar, 

indiscutivelmente, que poucos magistrados em relação à união homoafetiva ousam 

voar mais alto, além dos seus próprios preconceitos. A maioria se conforma com a 

pasmaceira geral, amoldando-se às regras, nem sempre justas, do convívio social. 

Como diz Maria Berenice Dias: 

 

O direito deve acompanhar o momento social. Assim como a sociedade não 
é estática, estando em constante transformação, o Direito não pode ficar 
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estático à espera da lei. Como o fato social se antepõe ao jurídico e a 
jurisprudência antecede a lei, devem os juízes ter coragem de quebrar 
preconceitos e não ter medo de fazer justiça.160 

 

Com exceção desse contexto maior, verifica-se que partem do Rio 

Grande do Sul as decisões mais inovadoras e que os Tribunais de Santa Catarina e 

do Paraná, mesmo sendo mais conservadores, aos poucos seguem o mesmo 

entendimento, baseados no princípio da igualdade, fazendo incluir no conceito de 

família a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

 

                                                 
160 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito e a justiça , Ed. Revista do 
Advogado, 2000, p.148. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A ampliação conceitual das relações familiares, que se identificava 

exclusivamente pela existência do casamento, passou as mais diversas 

composições relacionais, surgindo novas expressões como entidade familiar, união 

estável, família monoparental, homoafetividade, entre outras. 

A família de hoje não é mais caracterizada pela celebração do 

casamento, nem pela diversidade de sexo, mas o seu elemento constitutivo que a 

coloca sob garantia jurisdicional, é a presença de um vinculo afetivo. 

Destarte, as pessoas que vivem em comunhão afetiva não arroladas no 

art. 226, da Constituição Federal de 1988, são, de antemão discriminadas, haja 

necessário ao operador do direito utilizar de ferramentas interpretativas para garantir 

a tutela jurisdicional. É o que ocorre com a união homoafetiva, onde o 

reconhecimento da instituição família, nestes casos omissos dar-se-á pela adoção 

de princípios constitucionais genéricos, mas não menos importantes, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Cercear a possibilidade de um convívio gerador de reflexos juridicamente 

legais dos cidadãos que possuem orientação sexual adversa do esperado pela 

sociedade é atitude não só retrógrada e preconceituosa, como também de grande 

violência à dignidade da pessoa humana, à identidade e à liberdade, direitos esses 

igualmente assegurados pela nossa Carta Magna. 

Estando presentes os requisitos de vida em comum, coabitação e mútua 

assistência, é dever do Estado conceder os mesmos direitos e impor iguais 

obrigações a todos as relações de afeto que tenham idênticas características, 

protegendo e sempre visando atingir os princípios da dignidade humana e o da 

isonomia, pois esses princípios são pilares para a consagração da união 

homoafetiva. 

Contudo, os homossexuais, assim como todos os indivíduos, possuem 

suas peculiaridades, inclusive integram um grupo minoritário, mas são iguais a todo 

ser humano, como seres humanos que são, e têm de ser tratados com igualdade, 

respeitados em sua individualidade, no seu modo de ser e na sua dignidade. 

Ao proceder a análise jurisprudencial referente à relação da união 

homoafetiva, depara-se imediatamente, com dois fatos que falam por si só. 



64 
 

Primeiramente, o escasseamento de decisões jurisprudenciais referentes 

ao tema da união homoafetiva. Poder-se-ia afirmar que a não ida a Justiça, para 

pleitear direitos advindos da união homoafetiva, traz embutida a descrença no Poder 

Judiciário como órgão capaz de abraçar tais demandas. Aliás demandas estas, com 

conteúdo idêntico a de um casal heterossexual, e, portanto, dignas de intervenção 

jurídica. 

E segundo, o conservadorismo verificado na maior parte das 

jurisprudências, em que se constata somente a utilização da interpretação literal das 

normas vigentes, para a formulação de sentenças, em detrimento, geralmente, do 

parceiro homossexual. É uma forma de cumprir a lei sem entrar em conflito com as 

regras impostas pela moralidade dominante. 

Após uma visão geral do posicionamento jurisprudencial a respeito da 

união homoafetiva, já é possível definir, mais nitidamente, algumas das principais 

demandas que esse tipo de relacionamento impõe que seriam a competência 

jurisdicional, a partilha de bens e a sucessão. 

Ainda, no sul do país, dada a sua peculiaridade, encontram-se diversos 

entendimentos jurisprudenciais acerca do tema. Plainando sobre óticas 

demasiadamente vanguardistas, no estado do Rio Grande do Sul, que vão de 

encontro a posicionamentos clássicos e conservadores, em nosso estado de Santa 

Catarina. Ademais, ao meio dessa dicotomia hermenêutica, encontra-se nosso 

estado vizinho do Paraná, que sob influência direta de ambos os estados da mesma 

região, corroboram um entendimento pluriaxiológico. 

Por fim, independente do posicionamento, é fático a constante evolução 

do tema, necessária pois, se o direito vêm da sociedade, e para esta vai, a sua 

adaptação à realidade social atual, há de ser célere para garantir a justiça, no 

ensinamento de Ruy Barbosa, ainda no século passado, “Justiça tardia não é justiça, 

é injustiça manifesta.”161 

  
 
 
 

                                                 
161
 BARBOSA, Rui. Oração aos moços . Nova ed., Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1956, p. 30 
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