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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo compreender qual a razão do reconhecimento de união estável homoafetiva ter sido fato gerador de 
inelegibilidade reflexa no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 24.564, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerando que o texto 
constitucional, ao tratar de inelegibilidades, é silente quanto ao assunto. Por essa razão, questiona-se se a função judiciária poderia atribuir novo 
ou diversos sentido à regra eleitoral estabelecida na Constituição. Como procedimento metodológico, utilizou-se a pesquisa documental 
bibliográfica, sobretudo as obras “Judicialização Política, Ativismo e Discricionariedade Judicial”, da professora Loiane Prado Verbicaro, para 
entender a extensão da norma constitucional a partir do Judiciário; bem como o texto “Inelegibilidades: questões polêmicas”, do professor 
Mauro Prezotto, com a finalidade de demonstrar a extensão da inelegibilidade reflexa. Fez-se pesquisa sobre o surgimento do 
Neoconstitucionalismo e verificou-se que, a partir da implementação desta nova vertente jurídica, houve no Judiciário a implementação de uma 
leitura especial quanto às normas constitucionais, visando alcançar a justiça na aplicação do Direito que permite uma concepção da atuação do 
juiz como um intérprete, coparticipante no processo de criação (completude) do ordenamento jurídico através da hermenêutica. Com a mutação 
social novas situações surgem, perante isto, faz-se imprescindível que o ordenamento jurídico busque acompanhar essa evolução a fim de regrar 
os novos fatos oriundos da transformação ocorrida. Por causa das necessidades sociais e jurídicas, surge o denominado Ativismo Judicial que, em 
nome da prevalência dos direitos inerentes à pessoa humana, possibilita ao intérprete abranger o significado da norma, desde que sua decisão 
contenha argumentos racionais e justificativas coerentes. A partir de então, a prática ativista é evidente quando houve o reconhecimento judicial 
da união estável homoafetiva com a equiparação no meio eleitoral dos mesmos direitos e deveres da heteroafetiva – REspe 24.564. Este Recurso 
Especial Eleitoral pôs fim ao dilema que surgiu com um fato ocorrido nas eleições municipais do ano de 2004 no município de Viseu, localizado no 
Estado do Pará, em que a senhora Maria Eulina Rabelo de Sousa Fernandes, pré-candidata à prefeita, mantinha uma relação estável com a atual 
prefeita reeleita daquela cidade, Astride Cunha. Até aquele momento se tinha entendimento de que a inelegibilidade reflexa do artigo 14, §7º da 
CF/88 era destinada às pessoas de sexos opostos e que tinham uma união civil ou estável e concubinato. Contudo, nessa legislatura, colocou-se a 
indagação sobre a extensão ou não desse entendimento à união de fato entre homossexuais. No caso apresentado houve uma interpretação 
construtiva do artigo sobre a inelegibilidade reflexa em um processo interpretativo produtivo a fim de dar um tratamento jurídico equitativo à 
união estável homoafetiva. Esta analogia obedeceu a ratio do texto constitucional ao mesmo tempo em que equiparou institutos distintos em 
uma norma restritiva de direitos, evidenciando que a união de fato entre pessoas do mesmo sexo não gera apenas direitos, mas também impõe 
deveres e ônus. Após essa decisão, diversas outras surgiram no viés do reconhecimento da união estável homoafetiva estendendo efeitos nas 
diversas áreas do Direito. Dessa forma, os tribunais veem estabelecendo uma igualdade às pessoas, independente da orientação sexual, 
observando os princípios do Estado Democrático de Direito Brasileiro de uma sociedade justa e igualitária que busca o bem de todos. Através 
desta pesquisa foi possível concluir que o ativismo judicial garante a proteção jurídica aos novos institutos sociais que surgem, de forma que 
sejam alcançados através do Poder Judiciário frente à demora do processo legislativo, e, assim, são reconhecidos os direitos e deveres ao novo 
fato social - neste caso, a união estável homoafetiva.
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