
A IMPORTÂNCIA DO ATIVISMO JUDICIAL NA CONQUISTA DO DIREITO À 
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA NO BRASIL 

 
BEATRIZ DE LIMA CARDOSO 

Universidade do Estado de Minas Gerais 
 

GABRIELA SANTOS MORAIS 
Universidade do Estado de Minas Gerais  

 

RESUMO: A população LGBTI+ sofre grandes riscos em território brasileiro. 
Entre 2011 e 2018, foi registrada uma denúncia de assassinato por LGBTI+fobia 
a cada 16 horas (CARDIA, 2018). O movimento em defesa dos direitos a essa 
minoria, no entanto, tem crescido e tomado força. O reconhecimento dessas 
relações que fogem da lógica cisheteronormativa, por óbvio, minimizariam as 
dificuldades sofridas por essa parcela da população. Diante da inércia do Poder 
Legislativo, faz-se necessário compreender o fenômeno que gerou o atual 
reconhecimento jurídico do instituto da união estável entre duas pessoas do 
mesmo gênero. Todavia, apesar da evolução social referente à aceitação da 
liberdade sexual, o Poder Legislativo brasileiro não tem seguido o mesmo 
caminho, estando até hoje inerte quanto à equiparação das uniões heteroafetiva 
e homoafetiva. O Projeto de Lei do Senado nº 612 de 2011, que busca 
determinar essa equiparação, foi arquivado em Dezembro de 2018. Diante desta 
inércia, é de se compreender que o ativismo judicial – papel regulamentador do 
Poder Judiciário ante os entraves legislativos para regulamentação necessária 
de determinadas matérias – tomasse parte da situação. Em 2011, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) julgou favoravelmente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 132, estendendo a uniões homoafetivas e homossexuais 
os mesmos direitos e deveres inerentes às uniões heteroafetivas. Como 
consequência, a Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vedou 
às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento 
civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo 
gênero.A jurisprudência, então, passou, por exemplo, a tratar a Vara de Família 
como competente pra julgar casos referentes à união homoafetiva e 
homossexual (Resp 1.291.924 – RJ) e a estender o direito à pensão por morte 
aos relacionamentos homoafetivos e homossexuais (Resp 1.300.539 – RS). 
Dessa forma, entende-se claro o papel indispensável do Poder Judiciário na 
conquista do direito ao reconhecimento da união estável entre duas pessoas de 
mesmo gênero, dada a inércia do Poder Legislativo, que se omite em seu dever 
de regular. Assim, o presente trabalho valendo-se de análises bibliográficas, da 
legislação vigente e de documentos eletrônicos busca reunir informações acerca 
da importância do referido fenômeno no direito ao reconhecimento da união 
homoafetiva no Brasil. A pesquisa possui natureza qualitativa, uma vez que 
pretenderá compreender fenômenos jurídicos e sociais através de análises 
jurisprudenciais. Utilizar-se-á do método indutivo, partindo-se de casos 
específicos para se concluir um fenômeno genérico. Objetiva-se ainda apontar a 
inércia do Poder Legislativo quanto ao reconhecimento da união homoafetiva ou 
homossexual, bem como compreender o grau de importância do fenômeno do 
ativismo judicial na aquisição do referido direito. 
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