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RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ENTIDADE FAMILIAR – 1 A
norma constante do art. 1.723 do Código Civil — CC (“É
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e
a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família”) não obsta
que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como
entidade familiar apta a merecer proteção estatal. Essa a conclusão
do Plenário ao julgar procedente pedido formulado em duas ações
diretas de inconstitucionalidade ajuizadas, respectivamente, pelo
Procurador-Geral da República e pelo Governador do Estado do Rio
de Janeiro. Preliminarmente, conheceu-se de argüição de preceito
fundamental — ADPF, proposta pelo segundo requerente, como
ação direta, tendo em vista a convergência de objetos entre ambas as
ações, de forma que as postulações deduzidas naquela estariam
inseridas nesta, a qual possui regime jurídico mais amplo. Ademais,
na ADPF existiria pleito subsidiário nesse sentido. Em seguida,
declarou-se o prejuízo de pretensão originariamente formulada na
ADPF consistente no uso da técnica da interpretação conforme a
Constituição relativamente aos artigos 19, II e V, e 33 do Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da aludida unidade federativa
(Decreto-lei 220/75). Consignou-se que, desde 2007, a legislação
fluminense (Lei 5.034/2007, art. 1º) conferira aos companheiros
homoafetivos o reconhecimento jurídico de sua união. Rejeitaramse, ainda, as preliminares suscitadas.
ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)
ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132)

RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ENTIDADE FAMILIAR – 2
No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo Min. Ayres Britto,
relator, que dava interpretação conforme a Constituição ao art. 1.723
do CC para dele excluir qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta
como sinônimo perfeito de família. Asseverou que esse
reconhecimento deveria ser feito segundo as mesmas regras e com
idênticas conseqüências da união estável heteroafetiva. De início,
enfatizou que a Constituição proibiria, de modo expresso, o
preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a mulher
e o homem. Além disso, apontou que fatores acidentais ou fortuitos,
a exemplo da origem social, idade, cor da pele e outros, não se
caracterizariam como causas de merecimento ou de desmerecimento
intrínseco de quem quer que fosse. Assim, observou que isso
também ocorreria quanto à possibilidade da concreta utilização da
sexualidade. Afirmou, nessa perspectiva, haver um direito
constitucional líquido e certo à isonomia entre homem e mulher: a)
de não sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta
conformação anátomo-fisiológica; b) de fazer ou deixar de fazer uso
da respectiva sexualidade; e c) de, nas situações de uso
emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do
mesmo sexo, ou não.
ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)
ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132)

RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ENTIDADE FAMILIAR – 3
Em passo seguinte, assinalou que, no tocante ao tema do emprego
da sexualidade humana, haveria liberdade do mais largo espectro
ante silêncio intencional da Constituição. Apontou que essa total
ausência de previsão normativo-constitucional referente à fruição da
preferência sexual, em primeiro lugar, possibilitaria a incidência da
regra de que “tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido, ou
obrigado, está juridicamente permitido”. Em segundo lugar, o
emprego da sexualidade humana diria respeito à intimidade e à vida
privada, as quais seriam direito da personalidade e, por último,
dever-se-ia considerar a âncora normativa do § 1º do art. 5º da CF.
Destacou, outrossim, que essa liberdade para dispor da própria
sexualidade inserir-se-ia no rol dos direitos fundamentais do
indivíduo, sendo direta emanação do princípio da dignidade da
pessoa humana e até mesmo cláusula pétrea. Frisou que esse direito
de exploração dos potenciais da própria sexualidade seria
exercitável tanto no plano da intimidade (absenteísmo sexual e
onanismo) quanto da privacidade (intercurso sexual). Asseverou, de
outro lado, que o século XXI já se marcaria pela preponderância da
afetividade sobre a biologicidade. Ao levar em conta todos esses
aspectos, indagou se a Constituição sonegaria aos parceiros
homoafetivos, em estado de prolongada ou estabilizada união —
realidade há muito constatada empiricamente no plano dos fatos —,
o mesmo regime jurídico protetivo conferido aos casais
heteroafetivos em idêntica situação.
ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)

ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132)

RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ENTIDADE FAMILIAR – 4
Após mencionar que a família deveria servir de norte interpretativo
para as figuras jurídicas do casamento civil, da união estável, do
planejamento familiar e da adoção, o relator registrou que a diretriz
da formação dessa instituição seria o não-atrelamento a casais
heteroafetivos ou a qualquer formalidade cartorária, celebração civil
ou liturgia religiosa. Realçou que família seria, por natureza ou no
plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos
respectivos membros, constituindo-se no espaço ideal das mais
duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações humanas
de índole privada, o que a credenciaria como base da sociedade (CF,
art. 226, caput). Desse modo, anotou que se deveria extrair do
sistema a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e
pares homoafetivos somente ganharia plenitude de sentido se
desembocasse no igual direito subjetivo à formação de uma
autonomizada família, constituída, em regra, com as mesmas notas
factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade (CF, art. 226, §
3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento”). Mencionou, ainda, as
espécies de família constitucionalmente previstas (art. 226, §§ 1º a
4º), a saber, a constituída pelo casamento e pela união estável, bem
como a monoparental. Arrematou que a solução apresentada daria
concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da
igualdade, da liberdade, da proteção das minorias, da nãodiscriminação e outros. O Min. Celso de Mello destacou que a
conseqüência mais expressiva deste julgamento seria a atribuição de
efeito vinculante à obrigatoriedade de reconhecimento como
entidade familiar da união entre pessoas do mesmo sexo.
ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)
ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132)
RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ENTIDADE FAMILIAR – 5
Por sua vez, os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e
Cezar Peluso, Presidente, embora reputando as pretensões
procedentes, assentavam a existência de lacuna normativa sobre a
questão. O primeiro enfatizou que a relação homoafetiva não
configuraria união estável — que impõe gêneros diferentes —, mas
forma distinta de entidade familiar, não prevista no rol
exemplificativo do art. 226 da CF. Assim, considerou cabível o
mecanismo da integração analógica para que sejam aplicadas às
uniões homoafetivas as prescrições legais relativas às uniões
estáveis heterossexuais, excluídas aquelas que exijam a diversidade
de sexo para o seu exercício, até que o Congresso Nacional lhe dê
tratamento legislativo. O segundo se limitou a reconhecer a
existência dessa união por aplicação analógica ou, na falta de outra
possibilidade, por interpretação extensiva da cláusula constante do
texto constitucional (CF, art. 226, § 3º), sem se pronunciar sobre
outros desdobramentos. Ao salientar que a idéia de opção sexual
estaria contemplada no exercício do direito de liberdade
(autodesenvolvimento da personalidade), acenou que a ausência de

modelo institucional que permitisse a proteção dos direitos
fundamentais em apreço contribuiria para a discriminação. No
ponto, ressaltou que a omissão da Corte poderia representar
agravamento no quadro de desproteção das minorias, as quais
estariam tendo seus direitos lesionados. O Presidente aludiu que a
aplicação da analogia decorreria da similitude factual entre a união
estável e a homoafetiva, contudo, não incidiriam todas as normas
concernentes àquela entidade, porque não se trataria de equiparação.
Evidenciou, ainda, que a presente decisão concitaria a manifestação
do Poder Legislativo. Por fim, o Plenário autorizou que os Ministros
decidam monocraticamente os casos idênticos
ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)
ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132)
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STJ AFIRMA QUE LEIS JÁ GARANTEM STATUS DE UNIÃO
ESTÁVEL PARA RELAÇÕES HOMOAFETIVAS
COLLOR NÃO DEVE PAGAR INDENIZAÇÃO À UNIÃO
MUNICÍPIO NÃO É OBRIGADO A CONCEDER LICENÇAMATERNIDADE DE SEIS MESES
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REVALIDAÇÃO. DIPLOMA. MESTRADO. MERCOSUL.
Trata-se de professor universitário auxiliar que, para galgar
progressão funcional como professor assistente, busca judicialmente o
reconhecimento do curso de mestrado concluído no Paraguai a fim de
que o diploma seja aceito com admissão automática, sem os ritos de
revalidação previstos na Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional-LDB). Para isso, alega o recorrente a
existência de tratado internacional – Acordo de Admissão de Títulos e
Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos
Estados Partes do Mercosul–, o qual, a seu ver, prevê o uso
automático de títulos acadêmicos expedidos nos países signatários,
com força de lei, visto ter sua aprovação no Dec. Legislativo n.
800/2003 e promulgação com o Dec. Presidencial n. 5.518/2005. O
tribunal a quo considerou que os termos do tratado internacional não
afastam as disposições legais vigentes previstas no art. 48 da Lei n.
9.394/1996, que impõe os trâmites para a revalidação do diploma
adquirido em outro país. Por outro lado, o Conselho Nacional de
Educação (órgão do Ministério da Educação), ao analisar semelhante
questão, concluiu, em parecer, que a obtenção do título universitário
ou de pós-graduação por brasileiros nos Estados partes do Mercosul
não é automática e exige obediência ao processo de revalidação
conforme a legislação vigente (LDB). No mesmo sentido, posicionase a doutrina, e a Segunda Turma já se pronunciou, entendendo
também que o tratado internacional amolda-se ao ordenamento pátrio
e demanda a revalidação. Diante do exposto, a Turma negou

provimento ao recurso. Precedente citado: REsp 971.962-RS, DJe
13/3/2009. REsp 1.182.993-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado
em 3/5/2011.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INATIVOS. A jurisprudência deste
Superior Tribunal afirma que a contribuição sindical, disposta no art.
578 e seguintes da CLT, é devida por todos os trabalhadores de
determinada categoria, inclusive pelos servidores civis,
independentemente do regime jurídico que estabelece o vínculo,
celetista ou estatutário. Contudo a referida contribuição não atinge os
inativos, pois eles não integram a mencionada categoria em razão de
inexistência de vínculo com a administração pública federal, estadual
e municipal, direta e indireta. O inativo somente está vinculado com o
regime previdenciário. Precedentes citados: MS 15.146-DF, DJe
4/10/2010; REsp 1.192.321-RS, DJe 8/9/2010, e RMS 30.930-PR,
DJe 17/6/2010. REsp 1.225.944-RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 5/5/2011.

COMPETÊNCIA. DOCUMENTOS FALSOS. PECULATO.
Trata-se de recurso em habeas corpus contra acórdão que manteve a
condenação do paciente à pena de quatro anos e dois meses de
reclusão em regime semiaberto e pagamento de 31 dias-multa, pela
suposta prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 312, caput, do CP.
Consoante os autos, o paciente fora condenado porque teria usado
cartões de ponto ideologicamente falsos nos autos de reclamação
trabalhista, além de ter-se apropriado, em proveito próprio, de bem
móvel de que tinha a posse em razão do cargo, já que teria subtraído
os documentos comprobatórios de seu horário de trabalho da
autarquia municipal em que exercia a função de superintendente.
Portanto, pretende-se, em síntese, a decretação da nulidade da ação
penal que culminou com a condenação do recorrente ou,
alternativamente, a redução da pena imposta a ele. A Turma, entre
outras questões, consignou que, na hipótese, no que se refere ao delito
de uso de documento falso, o juiz estadual, prolator da sentença, é
absolutamente incompetente, pelo que se impõe a anulação do édito
repressivo quanto ao ponto, facultando-se a ratificação, pela Justiça
Federal (competente para o julgamento de tal crime), dos demais atos
processuais anteriormente praticados, inclusive os decisórios não
referentes ao mérito da causa. Por outro lado, quanto ao crime de
peculato-apropriação, registrou-se que, para a configuração, é
imprescindível que o funcionário público se aproprie de coisa que
possua significação patrimonial, de modo que simples cartões de
ponto, embora posteriormente utilizados para pleitear verbas
trabalhistas indevidas, não podem ser considerados objeto material do
mencionado ilícito porque não possuem qualquer valor monetário, já
que, por si só, não representam acréscimo ao patrimônio do agente ou
de quem quer que seja. Ressaltou-se que, mesmo não se admitindo a
aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a
Administração Pública, o certo é que, no peculato-apropriação, o bem
objeto da conduta do funcionário público deve possuir, em si mesmo,
algum significado patrimonial, ainda que ínfimo, o que não se verifica
no tocante aos comprovantes de frequência supostamente apropriados

indevidamente pelo ora recorrente. Desse modo, constatou-se a
ausência de justa causa para a ação penal no que se refere ao crime
previsto no caput do art. 312 do CP, impondo-se o trancamento da
ação penal. Trancado o feito com relação ao crime de peculatoapropriação, entendeu-se prejudicado o exame das alegações de
nulidade da ação penal por deficiência de defesa, pela inobservância
do art. 514 do CPP, pela inversão na ordem de intimação do acusado e
de seu defensor e pela ilegalidade na dosimetria da pena. Diante
desses fundamentos, entre outros, deu-se provimento ao recurso.
Precedentes citados do STF: HC 88.262-SP, DJ 30/3/2007; HC
83.006-SP, DJ 29/8/2003; do STJ: CC 109.021-RS, DJe 19/3/2010;
CC 85.803-SP, DJ 27/8/2007; HC 117.722-PR, DJe 13/4/2009; HC
76.946-SP, DJe 16/3/2009, e HC 160.623-RS, DJe 6/12/2010. RHC
23.500-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5/5/2011.

