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IN 

de 
Este livro é derivado de dissertação desenvolvida na Áre~. 

Concentração em Direito Público e Evolução Social, na linha delflldo 
s 

quisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos do Curso de Me 1etO 

em Direito da Universidade Estácio de Sá Rio de Janeiro. (pr~ p~' 
Minter UnesalUnoesc), intitulada A concretização do direl

trpfll' 
rentalidade por casais homoafetivos, sob orientaçãO da Pro .aJlSiÚ 

Renata Braga Klevenhusen. A pesquisa teve o objetivo ~e. ada p~' 
fundamentos jurídicos à concretização do direito aO cxercIclO o por 
rentalidade, no contexto da relação entre pessoas do mesmo seJ{ , 
meio da adoção e da reprodução humana assistida . cPti, 

A relevância do tema está calcada na transmudação que act1t!l~ 
dade familiar vem sofrendo, perceptível no fato de ter tirado d~asj\cl' 
o casamento e agregado "novos" arranjos presentes noS lares eSso~.s 
ros. Entre as novas formas de entidades, surgem as uniõ~s de P pc

dlr 

do mesmo sexo, que batem às portas do Poder Judicián~ par:~scs cr 
reconhecimento, e, em decorrência dessa Comunhão de m!e 'fi 


afetos, também surgem pedidos para que os casais que d~seJe~oj110~ 

temidade/patemidade, possam exercer esse direito nO ambiente fjfl doI ~ 

fetivo. O reconhecimento do direito à homoparentalidade des~gfldO\o 

trinadores, advogados, promotores e juízes, que se veem obfl teS r\l 

decidir sobre a permissão da adoção de crianças ou a~oles~et1 rÜ(tcI 

par homoafetivo, ou a utilização de técnicas dc insemmaçao II 

heteróloga em lésbicas solteiras ou unidas, dOU'
t1 f1 \0ctlO problema norteado r da pesquisa decorre de lacunaS lltJ1 U' 
trina a respeito de fundamentos legais e doutrinárioS no orde

O(e(lt~ 
jurídico, que (im)possibilitam o exercício do direito à h~mopll . 
dadc por meio da adoção ou da reprodução humana assistIda. 'stl bl' 

sqtl1 'fi~S' 
O aprofundamen!o teórico do estudo pauta-se na pe tltriflfl 

bliográfica, consubstancIada na leitura crítica de obras do 

   
 

 


