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RESUMO 

 
Um dos temas mais discutidos na atualidade é sobre a união homoafetiva uma 
realidade do ordenamento jurídico. A constituição federal de 1988, fala-se que 
vale resguardar um mínimo de dignidade aos cidadãos e que depois da vida o 
bem mais precioso que o ser humano pode possuir é a família. Embora sejam 
regulados e reconhecidos legalmente, doutrinariamente e juridicamente os 
direitos dos companheiros na união estável, a lei não consegue evoluir no 
mesmo ritmo das famílias, haja vista que muitas mudanças ocorrem em curto 
espaço de tempo como, por exemplo, é o novo entendimento da jurisprudência 
brasileira aliada à recente decisão do STF quanto á união estável homoafetiva, 
ou seja, do reconhecimento da união estável por pessoas do mesmo sexo. 
Existem projetos de lei em trâmite na câmara dos deputados que visam 
regulamentar a união estável homoafetiva e que vedam expressamente 
direitos, como por exemplo, a adoção. a) Projeto de lei  nº.7.018/2010: veda a 
adoção de crianças e adolescentes por casais do mesmo sexo; b) Projeto de lei 
nº.4.508/2008: proíbe a adoção por homossexual; c) Projeto de lei nº. 
1.151/1995: disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo a dá outras 
previdências; d) Projeto de lei 379/2003: institui o dia nacional do orgulho gay e 
da consciência homossexual. Recentemente no Brasil, o STF aprovou a união 
civil entre pessoas do mesmo sexo, gerando assim, varias polêmicas 
transcendendo a discussão sobre o casamento homossexual e preconceito, 
convidando também a reflexão sobre liberdade de expressão religiosa. 
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais 
homossexuais. Essa aprovação é uma conquista importante no sentido de 
ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem em união 
estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão 
com a aprovação desta lei, usufruir legalmente de sua herança iguais os que 
ocorrem entre casais heterossexuais desde sempre. 
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