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Para STF, leis que venham a restringir
direitos de gays serão inconstitucionais
Decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que anteontem igualou a união homoafetiva à
estável entre heterossexuais, não poderá ser revertida pelo Congresso; ministros dizem que
Legislativo também não precisa regulamentar previamente esses direitos
07 de maio de 2011 | 0h 00

Felipe Recondo - O Estado de S.Paulo

Os direitos garantidos aos homossexuais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento de anteontem se tornaram intocáveis. Por mais que o Congresso aprove leis
para regulamentar o tema, o STF não deixou espaço para o Legislativo dar um passo
atrás.

Pelos termos da decisão do Supremo, uma lei
que eventualmente seja aprovada para
impedir a adoção de crianças por casais do
mesmo sexo será inconstitucional, conforme
ministros do STF consultados pelo Estado.
Da mesma forma, não é preciso que o
Congresso previamente regulamente esses
direitos, como a possibilidade de inclusão do
parceiro no rol de dependentes no Imposto
de Renda, para que os casais de gays os
exerçam.

Ao final da sessão de anteontem, os
ministros deixaram claro que a decisão abriu
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plenário do STF, anteontem: decisão irreversível sobre
união homoafetiva

(11) 2872.3750. Tire suas dúvidas

união estavel- saiba a diferença

todas essas possibilidades, que não
dependem de regulamentação de outro
poder. Membros da Corte explicam que, ao

reconhecer, com base na Constituição, que as uniões homoafetivas têm os mesmos
direitos dos casais heterossexuais, o STF impediu que leis ordinárias futuramente
aprovadas pelo Congresso retirem ou restrinjam esses direitos.

Ainda mais porque, no entendimento dos ministros, essa isonomia entre casais
homossexuais e heterossexuais tem como base princípios constitucionais, como
igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana.

No intervalo da sessão de anteontem, na área reservada aos ministros, alguns
integrantes da Corte defenderam a necessidade de o STF impor limites à decisão. Com
isso, deixariam um espaço para que os direitos fossem regulados pelo Congresso. Mas a
ideia não vingou. O voto do relator das duas ações em julgamento, ministro Carlos Ayres
Britto, que prevaleceu ao final, proclamou a igualdade absoluta entre os sexos para todos
os efeitos.

No caminho oposto, o Congresso não encontra mais amarras para votar um projeto que
libere o casamento civil entre homossexuais. Se antes da decisão do STF os
parlamentares tentassem liberar o casamento civil de gays, poderiam encontrar
restrições do Supremo.

Esse receio se baseava na redação da Constituição e do Código Civil, que preveem a
união estável entre homem e mulher. Ao dizer que a redação da legislação não poderia
ser interpretada de forma a excluir os homossexuais, os ministros retiraram esse óbice à
atuação do Congresso.

De acordo com ministros do STF, o Congresso poderá regulamentar alguns pontos
decorrentes da decisão, marcando especificidades na lei que decorram de diferenças
biológicas dos homossexuais e heterossexuais. O Congresso só não poderá atentar contra
o núcleo da decisão.

Um exemplo do que poderia ser votado pelo Legislativo seria definir como ocorreriam as
visitas íntimas em presídios. Mas nesse caso, por questões de segurança, é possível
estabelecer situações diferenciadas.

União, não casamento. A decisão do STF não significa a legalização do casamento gay.
"Tem gente pensando que pode ir ao cartório amanhã e se casar. Não é assim", explica
Adriana Galvão Abílio, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à
Homofobia da OAB-SP e vice-presidente dessa comissão na OAB Nacional. "A
Constituição brasileira diz que o ato civil do casamento só pode ocorrer entre sexos
diversos. A decisão do STF apenas uniformiza o entendimento sobre a jurisprudência." /
COLABOROU OCIMARA BALMANT 
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