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É um caso em que não tenho
prognóstico. Quem sabe teremos

uma bela surpresa?

STF vai decidir validade jurídica de união gay
Carolina Brígido

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir em fevereiro se as uniões

homossexuais têm validade jurídica. O ministro Carlos Ayres Britto, relator da ação que propõe

o reconhecimento desse tipo de união, disse que seu voto está em fase de conclusão. O voto

será levado ao plenário e, dependendo da posição da maioria dos integrantes da Corte,

homossexuais de todo o país poderão ter acesso aos direitos dos heterossexuais casados - como

partilha dos bens em caso de separação, pensão por morte e dependência em planos de saúde.

Em decisões recentes, o tribunal sinalizou ser favorável à causa.

Tribunais e juízes de todo o país já

reconheceram direitos de homossexuais.

Também há sentenças negando esses

direitos. A ação que será julgada foi

proposta pelo governador do Rio, Sérgio

Cabral, em fevereiro de 2008. Ele pede que o Supremo estenda o regime jurídico das uniões

estáveis às uniões homoafetivas para funcionários públicos civis do estado. Com isso, os casais

gays teriam os mesmos direitos dados aos heterossexuais na administração pública fluminense.

Com a posição do STF definida, haverá parâmetro para a atuação de todo o Judiciário.

- Se a tese for consagrada, pega todo mundo - explicou Ayres Britto.

Nos bastidores do Supremo, a aposta é que Ayres Britto seja favorável aos direitos dos

homossexuais. E que a maioria dos ministros siga esse entendimento.

- É um caso em que não tenho prognóstico. Quem sabe teremos uma bela surpresa - disse Ayres

Britto.

Recentemente, o STF mostrou-se simpático ao reconhecimento das uniões estáveis entre

pessoas do mesmo sexo. Em decisão administrativa, foi autorizada a inclusão de parceiros

homossexuais como dependentes no plano de saúde dos funcionários do tribunal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou parecer ao STF defendendo a posição do

governo, favorável ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. No documento,

a AGU lembra que a Constituição protege a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a

intimidade, e proíbe qualquer forma de discriminação.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu, em 2004, a existência da família homoafetiva.

O tribunal é formado por sete ministros, dos quais três também integram o STF. Por decisão

unânime, o TSE proibiu a candidatura de uma mulher à prefeitura de Viseu, no Pará, porque

ela mantinha relacionamento com a então prefeita - que tinha sido reeleita e estava no 2º

mandato. O TSE estendeu aos homossexuais a proibição constitucional à perpetuação de grupos

familiares no Executivo.

PLANTÃO + LIDAS + RECOMENDADAS + COMENTADAS

Publicada em 18/01/2011 às 21h00m

12h54m Médicos decidem até terça-feira se Alencar pode
deixar hospital para receber homenagem

12h35m Consumo de energia cresce 7,8% no Brasil em 2010

12h24m Sarney praticamente descarta participação de Dilma
na abertura dos trabalhos legislativos

12h20m Alvaro Dias mostra nota com data futura para
comprovar que doou aposentadoria de ex-
governador

+ NOTÍCIAS

Contas a pagar
Câmara gastará R$12,4 mil em limpeza de banheiros e R$62,5 mil em
dedetização

Vai e volta
Médicos decidem até a manhã de terça-feira se Alencar pode deixar
hospital para receber homenagem

Pensão vitalícia
Alvaro Dias mostra nota com data futura para comprovar que doou
aposentadoria de ex-governador

OUTRAS NOTÍCIAS

+ NOTÍCIAS

Olá, Eugenia | Meus dados | Logout

http://oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/pais
http://www.oglobodigital.com.br/
http://www.oglobodigital.com.br/
http://oglobo.globo.com/mobile/
http://oglobo.globo.com/mobile/
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/newsletter
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/newsletter
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=12

javascript:recomendar_ajax2('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br', 1);
javascript:recomendar_ajax2('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br', 2);
javascript:recomendar_ajax2('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br', 3);
javascript:recomendar_ajax2('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br', 4);
javascript:recomendar_ajax2('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br', 5);
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fmat%2F2011%2F01%2F18%2Fstf-vai-decidir-validade-juridica-de-uniao-gay-923541151.asp&t=STF%20vai%20decidir%20validade%20jur%C3%ADdica%20de%20uni%C3%A3o%20gay%20-%20O%20Globo%20Online&src=sp
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fmat%2F2011%2F01%2F18%2Fstf-vai-decidir-validade-juridica-de-uniao-gay-923541151.asp&t=STF%20vai%20decidir%20validade%20jur%C3%ADdica%20de%20uni%C3%A3o%20gay%20-%20O%20Globo%20Online&src=sp
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo6/pais/materia/1729793358/x17/default/empty.gif/79564d7256307a5335656b4144637232
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo6/pais/materia/L23/1814980857/x20/ocg/mkt_101202_gda_arroba_ros/comercio_yBanca_300x250_ptg.html/79564d7256307a5335656b4144637232
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/medicos-decidem-ate-terca-feira-se-alencar-pode-deixar-hospital-para-receber-homenagem-923590713.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/medicos-decidem-ate-terca-feira-se-alencar-pode-deixar-hospital-para-receber-homenagem-923590713.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/consumo-de-energia-cresce-7-8-no-brasil-em-2010-923590644.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/sarney-praticamente-descarta-participacao-de-dilma-na-abertura-dos-trabalhos-legislativos-923590627.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/sarney-praticamente-descarta-participacao-de-dilma-na-abertura-dos-trabalhos-legislativos-923590627.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/alvaro-dias-mostra-nota-com-data-futura-para-comprovar-que-doou-aposentadoria-de-ex-governador-923590616.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/alvaro-dias-mostra-nota-com-data-futura-para-comprovar-que-doou-aposentadoria-de-ex-governador-923590616.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/alvaro-dias-mostra-nota-com-data-futura-para-comprovar-que-doou-aposentadoria-de-ex-governador-923590616.asp
http://oglobo.globo.com/plantao/pais.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/camara-gastara-12-4-mil-em-limpeza-de-banheiros-r-62-5-mil-em-dedetizacao-923590657.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/camara-gastara-12-4-mil-em-limpeza-de-banheiros-r-62-5-mil-em-dedetizacao-923590657.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/medicos-decidem-ate-manha-de-terca-feira-se-alencar-pode-deixar-hospital-para-receber-homenagem-923590724.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/medicos-decidem-ate-manha-de-terca-feira-se-alencar-pode-deixar-hospital-para-receber-homenagem-923590724.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/alvaro-dias-mostra-nota-com-data-futura-para-comprovar-que-doou-aposentadoria-de-ex-governador-923590632.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/24/alvaro-dias-mostra-nota-com-data-futura-para-comprovar-que-doou-aposentadoria-de-ex-governador-923590632.asp
http://oglobo.globo.com/pais/todasasmaterias.asp
http://oglobo.globo.com/pais/todasasmaterias.asp
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fmat%2F2011%2F01%2F18%2Fstf-vai-decidir-validade-juridica-de-uniao-gay-923541151.asp&t=STF%20vai%20decidir%20validade%20jur%C3%ADdica%20de%20uni%C3%A3o%20gay%20-%20O%20Globo%20Online&src=sp
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/default.asp?tipo=altera
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/default.asp?tipo=altera
http://oglobo.globo.com/servicos/cadastro/logout.asp


STF vai decidir validade jurídica de união gay - O Globo Online

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/01/18/stf-vai-decidir-validade-juridica-de-uniao-gay-923541151.asp[24/01/2011 13:06:48]

Espalhe por aí
Seu e-mail:

E-mail dos amigos:

Separe cada e-mail com ; (ponto-e-vírgula)

Mensagem:

QUEROJUSTIÇA 19/01/2011 - 16h 31m

MUITOS FALAM MAL DOS AMERICANOS. A BEM DA VERDADE, TEMOS QUE RECONHECER QUE CADA UM DELES
E TODOS ESTÃO PERMANENTEMENTE VOLTADOS PARA DEIXAR UM PAÍS MELHOR PARA SEUS FILHOS. PARA A
PRÓXIMA GERAÇÃO. NÓS ESTAMOS DIARIAMENTE VENDO O PAÍS INDO PARA O BREJO POR ABSOLUTA FALTA
DE JUSTIÇA E NADA FAZEMOS. NOS CONTENTAMOS EM OUVIR DESCULPAS SEM PÉ NEM CABEÇA E CALAMOS.
A IMPRENSA SE CALA, FALA EM IMPUNIDADE VARRENDO PARA BAIXO DO TAPETE O VERDADEIRO PROBLEMA:
FALTA DE JUSTIÇA. ACORDA BRASIL. JUSTIÇA JÁ.

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

QUEROJUSTIÇA 19/01/2011 - 16h 26m

QUEM TEM QUE RESOLVER ISSO É O LEGISLATIVO. QUEM DIZ O QUE A SOCIEDADE ESPERA DOS CIDADÃOS
SÃO AS LEIS. O JUDICIÁRIO GOSTA DE INTERVIR NOS OUTROS PODERES MAS NÃO OLHAM O PRÓPRIO RABO.
NÃO FAZEM JUSTIÇA. RAZÃO SE SER DELES. ENCASTELADOS EM PRIVILÉGIOS´TODOS INDEVIDOS E
DESNECESSÁRIOS, ESTÃO APENAS INTERESSADOS EM MANTÊ-LOS E A SOCIEDADE QUE SE DANE. SEM
JUSTIÇA, NÃO HÁ EFETIVA DEMOCRACIA, SEGURANÇA, EDUCAÇÃO... ACORDA BRASIL. EXIJAMOS JUSTIÇA OU
CONTINUAREMOS A VER TRAGÉDIAS SE SUCEDEREM E NADA..

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

QUEROJUSTIÇA 19/01/2011 - 16h 19m

stf, PORQUE NÃO TE CALAS? AMARELOU, no caso Battisti, AMARELOU no caso "Ficha Suja". Não ganham
astronômocos salários para AMARELAR. Depois ficam dando pitacos com ares de intelectualidade e voz

A Justiça Federal tem sido a mais ousada no reconhecimento dos direitos dos homossexuais.

Também têm destaque as atuações da Justiça estadual do Rio Grande do Sul e a do Rio - de

onde vieram as primeiras autorizações para adoção de crianças. A Justiça de São Paulo é uma

das mais conservadoras.
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