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127 A RESPONSABILIZAÇÃO DOS PAIS NA EXPULSÃO DO LAR DE SEUS FILHOS 
HOMOSSEXUAIS. Conrado Paulino da Rosa, Clarissa Carvalho de Oliveira, Clóvis Coimbra Charão 
Filho, Giuliano da Silveira Duarte, Raquel de Fatima Antunes Martins (orient.) (UniRitter). 

A pesquisa elucida a questão da discriminação por orientação sexual, delimitando-se no preconceito que os pais 
possuem perante os seus filhos homossexuais, culminando na expulsão dos mesmos de seus próprios lares. 
Vislumbrando os direitos que estes detêm perante os seus genitores e quais poderão ser as medidas cabíveis para que 
possam ser obtidos. Nesta pesquisa aborda-se o conceito moderno de família, que diz respeito à valorização do afeto 
e do bem-estar dos indivíduos considerados autonomamente, deveres e direitos entre pais e filhos positivados em lei 
e a concepção da homossexualidade, que problematiza o binômio orientador dos juízos comparativos de equiparação, 
que toma a heterossexualidade como um padrão normal de conduta e a homossexualidade como um desvio e estigma 
de identidade marginal. Pretende-se com a pesquisa aprofundar os conhecimentos sobre o tema proposto e romper 
com este estereótipo do homossexual, buscando o tratamento com base na igualdade, afastando a possibilidade da 
criação de leis específicas que os diferenciariam do resto da população. Este trabalho está firmado no princípio da 
igualdade e da dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal de 1988, nos direitos fundamentais 
presentes na mesma e na jurisprudência análoga. Através de observações e entrevistas com homossexuais vítimas de 
discriminação, em entidades dedicadas à militância pela liberdade de expressão sexual, objetiva-se, diante de casos 
concretos, estabelecer as possíveis sanções que os pais poderão sofrer em casos de discriminação por orientação 
sexual dos seus filhos. Até o presente momento, não encontramos demandas como estas no Judiciário, o que sugere 
falta de esclarecimento por parte dos filhos e a dificuldade de ingressar com ação contra os próprios pais. 

 
 


