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STF retoma hoje julgamento sobre união
homoafetiva; questão tem 1º voto
favorável
O relator da ação, ministro Carlos Ayres Britto, o único a se manifestar na sessão de ontem,
lembrou que a Constituição veda o preconceito em razão do sexo das pessoas
05 de maio de 2011 | 0h 00

Felipe Recondo / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo

Com um voto favorável a estender para os casais gays os mesmos direitos e deveres dos
casais heterossexuais, o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 5, às
14h10 o julgamento de duas ações que pedem que as uniões homoafetivas sejam
equiparadas às uniões estáveis.  

Veja também:
 Íntegra do voto do ministro Carlos Ayres Britto
 TV Estadão: União homoafetiva pode ser reconhecida pelo STF 
Decisão favorável para união homoafetiva no STF pode reverter restrição

de 111 direitos
Em decisões anteriores ministros sinalizam apoio à união homoafetiva

estável
Especialista e transexuais comentam possibilidade de mudança de nome

sem operação

O relator da ação, ministro Carlos Ayres Britto, o único a se manifestar na sessão de
ontem, votou por estender para as uniões entre pessoas do mesmo sexo os direitos e
deveres previstos para casais heterossexuais.
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Pelo voto do ministro, os casais homossexuais teriam direito a se casar, poderiam adotar
filhos e registrá-los em seus nomes, deixar herança para o companheiro, incluí-lo como
dependente nas declarações de imposto de renda e no plano de saúde.

Dentre as razões para isso, Britto lembrou que a Constituição veda o preconceito em
razão do sexo das pessoas. Além disso, afirmou que a Constituição, ao não prever a
união de pessoas do mesmo sexo, não quis proibir a união homoafetiva. "Nada mais
íntimo e privado para os indivíduos do que a prática da sua sexualidade", disse.

No entendimento do ministro, se a união gay não é proibida pela legislação brasileira,
automaticamente torna-se permitida. E, sendo permitida a união homoafetiva, ela
deveria ter os mesmos direitos garantidos para as uniões estáveis de heterossexuais. Dois
homossexuais, portanto, poderiam ser tratados como família. "A nossa magna carta não
emprestou ao substantivo família nenhum significado ortodoxo", acrescentou. "Não
existe família de segunda classe ou família mais ou menos."

Logo depois de seu voto, por volta das 19h, o julgamento foi interrompido e será
retomado hoje com o voto do ministro Luiz Fux. A tendência, de acordo com integrantes
da Corte, é reconhecer a união homoafetiva como união estável.

No entanto, mesmo os ministros que concordam em reconhecer a união homoafetiva
como estável, adiantaram que têm dúvidas sobre os efeitos jurídicos da decisão, como o
casamento e a possibilidade de adoção.

Todos esses detalhes, mesmo que não estivessem expressamente tratados nos dois
processos em julgamento, devem ser discutidos na sessão de hoje.

As duas ações que tratam do tema foram ajuizadas em 2008 e 2009 pelo governador do
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e pela vice-procuradora-geral da República, Deborah
Duprat. E pedem que seja interpretada a legislação de maneira a impedir qualquer
tratamento diferenciado entre uniões homoafetivas e uniões heterossexuais.

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a igualdade de direitos.
"Proporcionar às relações estáveis afetivas mantidas por homossexuais, que são famílias
no sentido ontológico, a tutela legal de que são merecedoras, fortalece a família",
acrescentou.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Associação Eduardo Banks
foram as únicas a contestar, durante o julgamento, a extensão dos benefícios das uniões
heterossexuais para as uniões homoafetivas.

Tópicos: , Vida, Versão impressa
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