
STJ suspende julgamento de união estável homossexual - vida - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683783,0.php[24/02/2011 10:19:29]

1 Compartilhar 3

Leia a notícia Email Imprimir A+  A-

Você está em Notícias >

STJ suspende julgamento de união
estável homossexual
Decisão, contra ou a favor, valerá para um casal do RS, mas poderá influenciar outras sentenças
judiciais
24 de fevereiro de 2011 | 0h 00

Felipe Recondo - O Estado de S.Paulo

Um pedido de vista adiou ontem o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que poderá garantir a um casal homossexual os mesmos direitos previstos em lei para os
heterossexuais. A sessão na segunda mais alta corte do Judiciário foi interrompida com
placar de quatro votos a favor e dois contra. Para que os direitos sejam estendidos falta
um voto dos três restantes.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, argumentou que a união entre pessoas dos mesmo
sexo deve ser reconhecida como uma unidade familiar. Não garantir aos homossexuais
os direitos destinados aos heterossexuais feriria, por exemplo, o princípio da dignidade
da pessoa humana, conforme o voto de Nancy. Para ela, o casal poderia dispor de todos
os direitos garantidos para heterossexuais, mesmo que não haja lei específica aprovada
pelo Congresso que trate expressamente desse assunto. "Essa circunstância (a união
homoafetiva) não pode ser ignorada, seja pelo legislador, seja pelo julgador."

No mesmo sentido, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que a legislação não
reconhece, mas também não proíbe a união homoafetiva. Por isso, considerou que a
união homossexual é lícita e deve gozar dos mesmos direitos previstos para as uniões
entre heterossexuais. "É preciso tirar a máscara da hipocrisia. As relações homoafetivas
precisam ser retiradas da marginalidade jurídica."

+ COMENTADAS

01 Lula e ex-ministro são alvo de ação do ...

02 'Não deixarei a Líbia. Morrerei como um ...

03 Lula x FHC

04 Mulher de presidente do TCU ganha cargo no ...

05 A insustentável arte de 'desencarnar'

06 Diretor diz que São Paulo não devolverá ...

07 Frota de carros oficiais de Tribunais de ...

08 Peneira polêmica

09 'Bruna Surfistinha' pode quebrar ...

10 Obama condena violência na Líbia e eleva ...

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado ESPN Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

BUSCAR

POLÍTICA

Senado aprova
salário mínimo
em R$ 545 para
este ano

METRÓPOLE

Cidades
brasileiras têm
24 mil crianças
de rua

TENSÃO NA LÍBIA

Tropas leais a
Kadafi e
mercenários
cercam Trípoli

REDE PÚBLICA

Professores
ganham
aumento de 16%
no piso

COPA DO BRASIL

Palmeiras bate
Comercial, mas
não elimina a
volta

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL10:19  •  24 FEVEREIRO DE 2011

ZAPClassificados do Estadão

HÁ 573 DIAS
SOB CENSURA

javascript:void(0)
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20110224%2Fnot_imp683783%2C0.php&t=STJ%20suspende%20julgamento%20de%20uni%C3%A3o%20est%C3%A1vel%20homossexual%20-%20vida%20-%20Estadao.com.br&src=sp
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20110224%2Fnot_imp683783%2C0.php&t=STJ%20suspende%20julgamento%20de%20uni%C3%A3o%20est%C3%A1vel%20homossexual%20-%20vida%20-%20Estadao.com.br&src=sp
http://www.estadao.com.br/


http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-e-ex-ministro-sao-alvo-de-acao-do-ministerio-publico-federal,683026,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-deixarei-a-libia-morrerei-como-um-martir--diz-kadafi-na-televisao,682963,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110128/not_imp672164,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,mulher-de-presidente-do-tcu-ganha-cargo-no-pr-que-comanda-transportes,683159,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,a-insustentavel-arte-de-desencarnar,681875,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,diretor-diz-que-sao-paulo-nao-devolvera-trofeu-ao-fla,682662,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,frota-de-carros-oficiais-de-tribunais-de-justica-ainda-e-caixa-preta,682629,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,peneira-polemica,682675,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,historia-de-bruna-surfistinha-pode-quebrar-preconceitos--diz--deborah-secco,683112,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-condena-violencia-na-libia-e-eleva-tom-contra-kadafi,683648,0.htm

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/157980458/Frame2/default/empty.gif/63393533326235373464363237376230
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://espn.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/


http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/02/23/senado-aprova-minimo-de-r-545-para-este-ano/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/02/23/senado-aprova-minimo-de-r-545-para-este-ano/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/02/23/senado-aprova-minimo-de-r-545-para-este-ano/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/02/23/senado-aprova-minimo-de-r-545-para-este-ano/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/02/23/senado-aprova-minimo-de-r-545-para-este-ano/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/02/23/senado-aprova-minimo-de-r-545-para-este-ano/
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683816,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683816,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683816,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683816,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683816,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683816,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683795,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683795,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683795,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683795,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683795,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683795,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683782,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683782,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683782,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683782,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683782,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683782,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-vence-o-comercial-pi--mas-perde-a-chance-de-eliminar-o-segundo-jogo,683715,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-vence-o-comercial-pi--mas-perde-a-chance-de-eliminar-o-segundo-jogo,683715,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-vence-o-comercial-pi--mas-perde-a-chance-de-eliminar-o-segundo-jogo,683715,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-vence-o-comercial-pi--mas-perde-a-chance-de-eliminar-o-segundo-jogo,683715,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-vence-o-comercial-pi--mas-perde-a-chance-de-eliminar-o-segundo-jogo,683715,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-vence-o-comercial-pi--mas-perde-a-chance-de-eliminar-o-segundo-jogo,683715,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

javascript:;
javascript:;
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20110224%2Fnot_imp683783%2C0.php&t=STJ%20suspende%20julgamento%20de%20uni%C3%A3o%20est%C3%A1vel%20homossexual%20-%20vida%20-%20Estadao.com.br&src=sp
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


STJ suspende julgamento de união estável homossexual - vida - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110224/not_imp683783,0.php[24/02/2011 10:19:29]

Separação e Divorcio

Confira o novo lançamento da Fiat.

Os ministros Luis Felipe Salomão e Aldir Passarinho Junior também deram voto
favorável.

Já os ministros Sidnei Benetti e Vasco Della Giustina argumentaram que cabe ao
Congresso, com a aprovação de lei específica, ou ao Supremo Tribunal Federal (STF),
que julgará a constitucionalidade do assunto, a definição do tema. "Se o debate já está
no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, por que atropelá-lo?", questionou Benetti.

Processo. O ministro Raul Araújo pediu vista. Não há data prevista para que o caso volte
à pauta da 2.ª Seção do STJ. A decisão - apesar de sinalizar o entendimento do STJ -
valerá apenas para o caso que está sendo julgado: o de R.D.C. e F.J.F. Após o fim de uma
união de 11 anos, R. recorreu à Justiça para obter metade dos bens adquiridos pelos
dois. Ganhou em primeira instância a divisão e pensão alimentícia, mas o TJ-RS negou
a pensão em seguida. F. recorreu ao STJ contra a divisão de bens.

O mesmo tema aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Duas ações
que tramitam no STF deverão definir qual o entendimento que será seguido por todo o
Judiciário.

A LEI ATUAL

Casamento e união
O Brasil não reconhece casamentos ou "uniões estáveis" entre pessoas do mesmo sexo.

Direito familiar
Por não formarem uma família perante a lei, casais gays não podem incluir o sobrenome
do parceiro, adotar filhos em conjunto ou autorizar cirurgia de risco no companheiro.

Bens
Gays não têm direito a herança do parceiro, pensão alimentícia ou ser incluído como
dependente no IR ou plano de saúde. 
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