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e existem são conflitantes e, a esta altura, de
iciativas legislativas - produto de juristas en
~, como os do IBDFam - são abortadas pe
mentos fracos de leor jurídico e nenhum jaez 

SUMÁRIO 
rue hoje se encontram os conflitos relativos à 
vaiam para o campo jurídico, não só no que 
'12bém no que concerne aos direitos civis. objeto 
obra. Segundo Maria Berenice Dias. o Brasil 
ia intermediária na tocante à tutela da união 
mente neutro, entre os países que proíbem e 
~ que, abertamente, apoiam e legalizam efeitos 
lda que haja a proteção isolada de um ou outro 
pensão por morte para o companheiro viúvo de 
Geral de Previdência Nacional, fálta ainda em 
, uma norma que determine os requisitos para a 
lei homoafetiva (ou ainda vamos ter de nos valer 
90?) e os direitos civis dela decorrentes. 

rue produzimos a presente obra: para que seja 
nda que pequena, à discussão jurídica acerca 
'hama de "direito a ter direitos ". Esperamos 
~ livro possa ajudar na conscientização de que 
~ulpida na Lei Maior, precisa ser estendida a 
(o de vulnerabilidade. e de que o Direito talvez 
'canismo através do qual as diferenças podem 

" possam as ul1loes homoafetivas finalmente 
-ogativas conferidas às uniões heterossexuais, 
das, e alcançar o direito de viver sob o manto 
rde do seu afeto. 

Fábio de Oliveira Vargas 

INTRODUÇÃO ..... .. ............... .. ..... .. ............ .. ........... .. ..... ................. .... ............. 13 


. Capítulo I - ATUALIDADES SOBRE O COMPORTAMENTO HO
MOSSEXUAL: ASPECTOS MÉDICOS, PSICOLÓGI
COS E JURíDICOS ... .... ........................................................... 19 

Redefinindo a homossexualidade sob o aspecto médico-psicológico ...... 19 

2 O direito brasileiro e a negativa de juridicidade à união homossexual .... 22 

Capítulo 2 - O PARADIGMA DA SOCIEDADE DE FATO ............... ....... .. 3l 

1 Affeclio socielalis x a[feclio marilalis ..... ........... ...................................... 35 

2 Sociedade de fato e esforço comum: aspectos da dificuldade pro
batória ...... ........ ....................... .......... .................. .. ..... .... ...................... ....36 

2.1 A teoria da contribuição direta ......................... .. ............. ......... ....... 37 


2.2 A teoria da contribuição indireta ..................................................... 39 


2.3 Breve comparação entre as correntes fático-societárias .................. 41 


3 Outras formas de garantia do direito à partilha de bens ...................... .. .. .43 


Capítulo 3 - O PARADIGMA DA SUCESSÃO BASEADA NO CASA
MENTO ............................ .. .. ................ ...... .... ............................. 45 


Direitos sucessórios no casamento .................. .......... ..................... .... ...... 49 


2 Da inexistência do casamento entre pessoas do mesmo sexo ......... .. ....... 52 


Capítulo 4 - O PARADIGMA DA SUCESSÃO BASEADA NA UNIÃO 
ESTÁVEL .... .. ............... ........ ........... .......... ............................. ..... 59 

Direitos sucessórios na união estável ....................................................... 60 

2 Analogia entre união estável e união homossexual: direito à meação 
ou à herança? .. ...... .................................................... ... ............................. 65 

3 Do reconhecimento indireto das uniões homossexuais como uniões 
estáveis .................... ... .............................. ..... ... ... ............... .. ... ................. 72 

4 Namoro, concubinato e união estável : distinções necessárias .................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

12 Fábio de Oliveira Vargas 

Capítulo 5 - A CONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA HOMOAFETIVA ... ... .. 79 

I A crise do direito civil e a reinvenção da família ......... ......... ... ............... 81 

2 A juridicização do afeto no art. 226 da CF/88 ..... .. .. .. ......... ....... ... ..... ...... 84 


3 A família homoafetiva e a interpretação constitucional ........... .......... ..... 87 


4 Breve análise principiológica voltada à homoafetividade .... ... ...... .... ...... 89 


S O Reconhecimento da natureza familiar das uniões homoafetivas 

pelo STF: ADPF 132/08 E ADIN 4277/09 .... ..... .... ....... ... ..... ..... ...... .... ..... 9S 


Capítulo 6 - A PROTEÇÃO DA UNIÃO HOMOSSEXUAL NO DI
REITO INTERNACiONAL ......... .... ..... ..... ...... .. ........ .. ....... .. 107 

O casamento entre pessoas do mesmo sexo: lhe same sex marriage .... 108 

2 A união civil entre pessoas do mesmo sexo: lhe same sex unions ... .. ... 114 

Capítulo 7 - A SUCESSÃO HEREDITÁRIA E O DIREITO INTER
NACIONAL PRIVADO ...... ....... .... ........ ..... ... ... .... .... ...... .. .... 123 

Jurisdição internacional e direito sucessório .... ....... .... ..... .... ...... ... ...... .. 126 


2 	 Efeitos sucessórios do casamento ou contrato de união estável ho
mossexual celebrados no exterior .. .... .. ... .. ... ... .. .... ....... .. .. ..... ..... .. ......... 128 

Capítulo 8 - MECANISMOS DE PROTEÇÃO JURíDICA DISPONí
VEIS: O TESTAMENTO E O CONTRATO DE PARCE
RIA CiViL .......... .... ..... ...... .... .. ... ..... .... ....... .... .... ...... ...... .. ...... . 133 

O testamento e a união homossexual ............ ........ .... .... .... .......... .......... 13S 


1.1 	 Restrições à liberdade de testar ........................ .. .... ....... ..... .... .. .... 136 


1.2 	 A proibição de testamento conjuntivo ... .. ... ..... ... ...... .. .. .... .... ... ... .. 138 

J.3 Formas ordinárias de testamento .. ...... ........ ..................... .. ....... .. .. 141 


2 O contrato de parceria civil e os direitos sucessórios ....... ..... .... ....... ..... 143 


2.1 	 Os projetos de lei sobre união entre pessoas do mesmo sexo ...... 144 

2.2 	 Da proibição de previsão de direitos sucessórios em sede con
tratual ..... ... ....... .......... ... ..... ..... ..... .. ........ .... ..... .. ......... .... .... .. ........ 148 

CONSIDERAÇÕES FINAiS ...... .......... .. ......... ................... .. ...... ... ................ 151 


REFERÊNCIAS .... ....... ..... ... ... ..... ... ............... .. ........ .................................. .... 155 


íNDICE ALFABÉTICO .......... ... ...... .... .. ............. .......................................... I S9 


o presente trabalho tem por esc 
tiva ao destino hereditário do patrimô 
pessoas do mesmo sexo. Não raro, dem 
o Poder Judiciário para que decida se o 
vivo teria ou não direito à herança de 5 

nos, direito à partilha do patrimônio dei) 

Com certa frequência, batem à 
em face da morte de seu companheiro h 
das pela lei e ameaçadas de perder par< 
ex lege ' do falecido, todo um patrimôI 
contribuído direta ou indiretamente2

. 

A mOlte leva forçosamente à ab( 
do processo de inventário, no qual, fac. 
meira ausência de disposições testamen 
veis são travadas entre o companheiro 
cujus. Nesse conflito, que se revela fin 
vezes, moralmente degradante, repousa 
nhecimento de algum direito sucessório. 

Sob esse aspecto, o presente tr. 
pesquisa doutrinária e jurisprudencial, a 
digmas argumentativos utilizados no sei 
gena da união homoafetiva no direito 
focar, ainda que não exclusivamente, O! 
pela abertura da sucessão hereditária: os 

Na ausência de testamento, a sucessão deH 
dentes em concorrência com o cônjuge, ao: 
cônjuge, ao cônjuge somente, aos colaterai~ 
blico, não havendo sucessores daquelas elas 
Entende a doutrina e a jurisprudência que 
direta quando houver aportes financeiros cc 
reta quando sua contribuição consistir em se 
ea, prestados à outra parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


