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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
RESUMO: Discutir sobre Direitos Humanos das minorias não é uma tarefa fácil diante da 
realidade moderna. O medo e a intolerância estão tomando espaço globalmente e isto tem 
permitido não só a eleição de governos conservadores, mas também a aprovação de leis 
retrógradas concernente aos direitos das minorias. Nesse sentido, a pesquisa proposta objetiva 
comparar projetos, sentenças e leis italianas e brasileiras que envolvam a constituição de família 
por meio da união homoafetiva e seus respectivos direitos e deveres. A escolha se deu 
principalmente pelo fato de a população de ambos países ser majoritariamente católica e, talvez 
por este motivo, muitas ideologias e costumes cristãos foram integrando a cultura dessas nações 
e formando uma base moral muito forte que influencia inclusive nas normas dos respectivos 
ordenamentos jurídicos. No entanto, apesar desta semelhança, o estudo deve levar em 
consideração que Itália e Brasil são diferentes em vários aspectos: histórico, social, cultural, 
populacional, geográfico, político, jurídico e governamental e isto também pode influenciar no 
resultado final da análise. No que concerne ao tema, no Brasil, desde 2011 a Corte Suprema 
equiparou os direitos e deveres de casais homossexuais aos de casais heterossexuais. Em 
resposta a isso, em 2013, o Deputado Federal Anderson Ferreira propôs o polêmico Estatuto da 
Família (6.583/2013), que reconhece, em seu primeiro artigo, a família como sendo apenas a 
entidade formada a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou 
de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. Tal projeto, já 
aprovado na Câmara dos Deputados, discrimina núcleos familiares tidos como imorais e contra 
os costumes cristãos e, se virar lei, os homossexuais perderão direitos de adoção, sucessão, 
pensão e união civil. Por outro lado, na Itália, em 2016, o Parlamento aprovou a lei n. 76/2016 
legalizando a união civil entre casais do mesmo sexo, mesmo sob protestos da Igreja Católica 
e de seus fiéis. No entanto, a legislação não permite a adoção de crianças por duas pessoas do 
mesmo sexo. Da breve análise desses dois casos resulta-se, então, que a simples legalização da 
união homoafetiva na Itália não concede amplos direitos aos cidadãos, enquanto que no Brasil, 
apesar de não haver ainda nenhuma lei sobre o assunto, a amplitude dos direitos civis 
homossexuais é uma realidade graças às sentenças judiciais. Para a persecução da pesquisa será 
de grande valia o método comparativo, considerando que o estudo das semelhanças e diferenças 
entre sociedades, culturas e leis contribui para uma melhor compreensão do comportamento 
social. Além disso, será feito estudo bibliográfico e documental da literatura jurídica pertinente 
dos dois países, incluindo Constituição, leis, projetos e outros documentos que possam dar base 
para discutir e analisar a realidade dessa minoria nestes dois Estados. 
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1 Essa pesquisa está sendo desenvolvida graças ao financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás (FAPEG) que me concede uma bolsa de estudos necessária para a continuidade dos estudos no Doutorado 
Sanduíche na Universidade de Pisa/Itália.  


