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Proposta de Discussão:
1. Problema que deu origem ao projeto
2. Objetivo do Projeto
3. Resultados

3.1. Criação da ferramenta:  o Informativo Antígona
3.2. Análise quantitativa 
3.3. Análise qualitativa 

4. Outros resultados alcançados



1. PROBLEMA:
O DIREITO:

* Base das decisões: Norma jurídica e valor moral particular;

* Falta de publicidade nas decisões judiciais (difícil acesso/entendimento);

* Condições para Democracia: publicidade e imparcialidade



2. OBJETIVO DO PROJETO
Construir uma tecnologia de monitoramento e compreensão da 
argumentação jurídica nos tribunais brasileiros.



3. RESULTADOS 
3.1. CRIAÇÃO DA FERRAMENTA: o Informativo Antígona

a) Site/link do informativo: http://www.antigona.org.br/php/newsletter.php

b) Cadastro voluntário de pessoas – nº de 407 cadastros 

c) Sistema de monitoramento de leitura dos informativos.



a) Site/link do Informativo



b) Cadastro voluntário 
para receber o 
informativo



b) Sistema de 
monitoramento de 
leitura dos 
informativos



3.2. ANÁLISE QUANTITATIVA
3.2.1. Do Mapeamento das Decisões Judiciais:

a) Os argumentos de Pesquisa: União homossexual; União 
homoafetiva; União gay; Casamento gay; Casamento homossexual; 
Transexual; Adoção; Adoção por homossexuais; Adoção gay; Aborto; 
Interrupção da gravidez; Anencefalia; Células-Tronco; Eugenia; 
Contracepção de Emergência; Anticoncepção de Emergência; 
Estatuto Nascituro. 

b) Os tribunais pesquisados: todos os estaduais mais os federais.
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3.2. ANÁLISE QUANTITATIVA: as razões dos 
dados

a) Nem todos os sites estão atualizados

b) Nem todo os tribunais liberam todas as decisões judiciais



3.3. ANÁLISE QUALITATIVA: dos informativos
Foram 17 informativos:
▪ 3 sobre união homossexual
▪ 1 sobre pensão por morte de companheiro do mesmo sexo
▪ 1 sobre transexuais
▪ 1 sobre adoção
▪ 4 sobre anencefalia
▪ 2 sobre contracepção de emergência
▪ 1 sobre células-tronco 
▪ 2 sobre acesso à justiça (dados dos tribunais)
▪ 2 assuntos diversos (convite e leis) 



3.3. ANÁLISE QUALITATIVA: união homossexual
Há duas tensões básicas: 
a) a tese favorável ao reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar se baseia em uma interpretação da norma constitucional, legitimada
nos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade. 
b) a tese desfavorável ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar: defende a impossibilidade jurídica de se reconhecer essas uniões como 
comunidade familiar do tipo união estável, considerando a inexistência da diferença sexual como o 
principal respaldo para suas posições.
Visão contratualista e não afetiva da relação, mas reconhece algum tipo de proteção legal àqueles 
que vivem em união homoafetiva.



3.3. ANÁLISE QUALITATIVA: união homossexual

Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial n. 820.475-RJ (em setembro de 2008), a Quarta 
Turma admitiu a possibilidade jurídica do pedido de reconhecimento da União estável entre 
homossexuais e determinou que a Justiça Fluminense retomasse o julgamento da ação 
envolvendo um agrônomo brasileiro e um canadense. A ação foi extinta sem análise do mérito. 

Foi a primeira vez que o STJ analisou os direitos de um casal homossexual com o entendimento 
de Direito de Família e não do Direito Patrimonial.



3.3. ANÁLISE QUALITATIVA: pensão por morte
A Instrução Normativa do INSS/DC nº 25, de 07.06.2000 – recebimento de benefícios previdenciários
Determinado pela Justiça brasileira na ação civil pública, interposta pelo Ministério Público Federal do
Rio Grande do Sul. 
O art. 2º - Requerer a pensão por morte e auxílio reclusão, devendo apenas comprovar a convivência da
mesma forma que qualquer casal heterossexual. 

Apesar da norma ainda há várias demandas, atualmente, centralizadas no Juizado Especial Federal. 
Duas hipóteses para isso: 
1. que os funcionários não conhecem a Instrução Normativa que regulamenta o acesso dos 

companheiros/as homossexuais aos benefícios previdenciários; 
2. a prática de protelar a efetivação de direitos, exigindo que as pessoas busquem outras instancias como 

o Judiciário, quando não desistam do direito. 



3.3. ANÁLISE QUALITATIVA: adoção
Há dois pressupostos básicos: 
a) quem defende a igualdade de direitos nos casos de união, logo a adoção torna-se uma conseqüência;  
b) quem entende que utilizar a mesma nomenclatura significa submeter-se a padrões heteronormativos. 

No final de 2001, com a morte da cantora Cássia Eller, a discussão sobre parentalidade e 
homossexualidade ganha definitivamente a mídia. 

A decisão foi favorável, parecia não haver dúvidas sobre a maternidade de Eugênia. 



3.3. ANÁLISE QUALITATIVA: adoção
Em 2006, a mídia cobriu a adoção de Isadora por seus pais Vasco e Junior em Catanduva/SP.
Em 2005 - adoção de uma criança por duas mulheres em Bagé tinha acontecido em 2005 

Decisão de Catanduva - Direção para as decisões e se trata de uma jurisprudência importante para a conquista
de novos direitos. 

Importância da decisão de Catanduva em outros aspectos:
• Imaginário social  - idéia de que um casal de homens é promíscuo, oferecendo risco de abuso sexual 

para a criança. 
• A desconfiança em relação às mulheres é menor e a opção pela maternidade conjunta não causa tanto 

estranhamento. 



4. OUTROS RESULTADOS 

▪ Projetos de Iniciação Científica junto a Univali - Universidade do Vale do ITAJAÍ (SC)

▪ Volume especial da Revista de Direito do CESUSC - Complexo de Ensino 
Superior de Santa Catarina 



Obrigada!
marcelle@antigona.org.br

http://www.antigona.org.br


