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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Gabriel Velame Branco (7ª Vara), 
Irlene Logrado Carvalho (NUCAF), Jail-
son da Silva Lage (NUCJU), Caroline Nu-
nes Figueira (Irecê), Renata Costa Souza 
(NUCJU) e Aldacy Marques Pinto (Cai-
xa). Amanhã: Jaime Lima de Vasconce-
los (Juazeiro), Cássio Furlan Chicon (Tei-
xeira de Freitas), Henrique da Fonseca 
Cardoso ((Vitória da Conquista) e Cristi-
na da Silva Santos (Delta). Parabéns!!!

Agência Móvel da 
Coelba no mutirão na 

Subseção de Guanambi 
Desde a última segunda-feira, 03/06, a 

Agência Móvel da Coelba participa do mu-
tirão da Justiça Federal realizado na Praça 
do CETEP, no bairro Santo Antônio, no mu-
nicípio de Guabambi. 

A unidade móvel, veículo especialmente 
montado para levar até os consumidores os 
serviços da concessionária, ficará instalada 
no local até o dia 14/06, à disposição do 
público de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 16h30. 

Na ocasião, os clientes poderão realizar 
cadastramento na Tarifa Social de Energia, 
benefício do Governo Federal que concede 
descontos de até 65% na conta de energia, 
além de solicitar serviços como parcela-
mentos de débitos, ligação nova, segunda 
via de conta de energia, religação, pedidos 
de inspeção, dentre outros. 

A Agência Móvel integra o Programa 
Coelba ao Seu Lado e tem o objetivo de 
facilitar a vida dos consumidores, além de 
aproximar concessionária e comunidade.

Aeroporto e Fonte Nova 
terão juizados especiais 

O Aeroporto de Salvador e a Arena Fonte 
Nova vão receber, respectivamente, o Juiza-
do Especial do Aeroporto – extensão do 2º 
Juizado Especial Cível de Defesa do Consu-
midor -, e o Juizado Especial do Torcedor – 
extensão do 1º Juizado Especial Criminal. 

A medida atende a recomendações do 
CNJ. O Juizado Especial do Aeroporto, que 
após o evento terá uma unidade permanen-
te no local, processará as causas Cíveis e de 
Relação de Consumo decorrentes de utiliza-
ção dos serviços aéreos. 

Já ao Juizado Especial do Torcedor, 
compete processar as causas criminais de 
menor complexidade e de menor poten-
cial ofensivo. O trabalho em ambos irá até 
a fase de conciliação. A iniciativa busca 
ampliar o acesso dos cidadãos aos ser-
viços do Judiciário e proporcionar maior 
segurança e comodidade ao púbico que 
vai assistir aos espetáculos desportivos na 
capital baiana.

Fonte: CNJ

O que mudou com a regulamentação 
pelo CNJ do casamento homoafetivo

Cartórios de todo o País não podem 
mais se recusar a celebrar casamentos ci-
vis entre casais do mesmo sexo ou deixar 
de converter união estável homoafetiva em 
casamento, sob pena de serem acionados 
judicialmente. A mudança ocorre depois 
que o CNJ publicou a Resolução n. 175.

Segundo o conselheiro do CNJ Guilher-
me Calmon, o cartório que descumprir a 
decisão poderá responder a processo ad-
ministrativo. “Nesse caso, a pessoa deve 
levar o caso ao juiz corregedor responsável 
por aquele cartório, para que ele determi-
ne a celebração do casamento”, explicou.  

A Constituição, em seu art. 226, reco-
nhece a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar e afirma 
que a lei deve facilitar sua conversão em 
casamento. Em 2011, quando o STF deci-
diu pela legalidade da união estável entre 
casais do mesmo sexo no Brasil, os direitos 
reservados aos heterossexuais foram esten-
didos à parceria homossexual.  

“A decisão do Supremo abriu, indire-
tamente, a possibilidade de conversão em 
casamento da união estável entre casais 
homoafetivos, mas o casamento entre ho-
mossexuais ainda não é consenso entre os 
magistrados”, ressalva o professor especia-
lista em Direito Civil e juiz Pablo Stolze.

Diferenças – Casamento e união está-
vel geram diferentes direitos. O casamen-
to, por exemplo, muda o status civil dos 
envolvidos – sejam eles solteiros, viúvos 
ou divorciados – para casados. Já a união 
estável não modifica o estado civil das 
pessoas, que seguem na nova condição 
com o status civil anterior à união. Outro 
efeito que o casamento gera diz respeito 
à herança.

Em caso de falecimento de um dos par-
ceiros em uma união estável o outro não é 
considerado herdeiro necessário, como os 
filhos, por exemplo. Com o casamento, o 
cônjuge adquire esse direito automatica-
mente. Em uma união estável, os parcei-
ros só passam a adquirir direito à divisão 
de bens após determinado período de con-
vivência (aproximadamente 5 anos). No 
casamento, esse direito é imediato.

Antes da Resolução do CNJ, a conver-
são da união estável em casamento já vinha 
ocorrendo em algumas localidades. Segun-
do levantamento preliminar da Associação 
de Notários e Registradores do Brasil, cerca 
de 1.200 casais do mesmo sexo registra-
ram suas uniões nos principais cartórios de 
13 capitais no último ano.

Fonte CNJ

Congresso promulga PEC que cria quatro 
novos Tribunais Regionais Federais

O primeiro vice-presidente 
da Câmara dos Deputados, An-
dré Vargas, cumpriu a promessa 
anunciada de promulgar a PEC 
que cria quatro novos TRFs. Ele 
assumiu a Presidência do Con-
gresso Nacional com a viagem 
de Renan Calheiros em missão 
oficial ao exterior.

O deputado presidiu hoje, 
6/6, a Sessão Solene conjunta 
no Senado para promulgar a PEC 
544/2002. Com a promulgação, 
a PEC entra agora em vigor.

A PEC 544/02 foi aprovada 
pelo Congresso em abril. Para 
vigorar, entretanto, o texto deveria ser pro-
mulgado pelo presidente do Congresso, o 
que ainda não havia ocorrido porque Ca-
lheiros disse que poderia haver inconstitu-
cionalidade na matéria.

“Não tem outra equação, a não ser a 
promulgação. Por mais que Renan Calhei-
ros argumentasse que havia algumas ques-
tões de detalhes, nós vamos promulgar na 
quinta-feira. Esse é um ato consequente 
de quatro votações praticamente por una-
nimidade”, afirmou Vargas. Ele justificou a 
decisão com base no longo período em que 
a PEC tramitou no Congresso, tendo sido 
aprovada nas duas casas legislativas.

Indagado sobre a possibilidade de Vargas 
promulgar a PEC durante sua viagem, Re-
nan Calheiros disse que não pode "limitar" o 
papel do vice-presidente do Congresso.

“Eu não promulguei a PEC porque há 
uma redação que a Câmara aprovou di-
ferente da que o Senado havia aprovado. 
Mas é evidente que eu não posso deixar 
de fazer uma viagem oficial, nem posso 
limitar o papel constitucional do primeiro 
vice-presidente. Se ele desejar promul-
gar, eu não tenho o que fazer”, afirmou 
Renan Calheiros.

Para André Vargas, os parlamentares já 
debateram muito sobre o assunto. “Não ha-
via razão para não promulgar. O Congresso 
Nacional discutiu por 12 anos. Então, não 
há que se argumentar que foi em cima da 
hora, ou o Joaquim Barbosa falando que 
foi sorrateira. Nada disso. Foi votada de 
acordo com os princípios constitucionais 
que a Casa determina e que a Carta Mag-
na determina”, defendeu o deputado.

Sobre a suspeita de inconstitu-
cionalidade, Vargas admite que o 
mérito deve ser julgado pelo STF. 
“Os cinco tribunais existentes 
foram criados pela Constituição 
de 1988, e o Brasil é outro. Hoje 
caberiam perfeitamente dez tri-
bunais”, justifica.

O deputado argumenta que 
não procede a afirmação do pre-
sidente do STF de que a implan-
tação dos TRFs custaria R$ 8 bi-
lhões. “R$ 7,2 bilhões custa toda 
a Justiça Federal, dos quais 20% 
são para a instância intermediá-
ria. Portanto, o máximo que po-

deríamos ter é um incremento de 12%, R$ 
700 milhões por ano”, contrapôs.

Vargas diz que a criação de mais tri-
bunais federais é tema de interesse da 
própria população. “A pergunta que eu 
faço é: por que tem Justiça do Trabalho 
em todos os estados, Tribunal Eleitoral 
em todos os Estados, e onde se discute 
a previdência social, não tem em todos 
os estados?”.

A composição dos novos tribunais deve 
seguir a regra constitucional de, no míni-
mo, sete desembargadores escolhidos, 
“quando possível, na respectiva região e 
nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e 
menos de sessenta e cinco anos.” 

Um quinto dos desembargadores deve 
ser escolhido dentre advogados com mais 
de dez anos de efetiva atividade profissio-
nal e membros do MPF com mais de dez 
anos de carreira. Os demais serão indica-
dos mediante promoção de juízes federais 
com mais de cinco anos de exercício, por 
antiguidade e merecimento, alternada-
mente.

Fonte: G1 e Folha de São Paulo

Dedução de gastos com 
medicamentos para 
aposentado no IR

A Comissão de Assuntos Econômicos 
aprovou o projeto de lei (PLS 375/2008) 
que permite a dedução no Imposto de 
Renda dos gastos com medicamentos 
de aposentados e pensionistas, para uso 
próprio ou de dependentes. O beneficiado 
deve ter renda mensal inferior a seis sa-
lários mínimos e apresentar receita mé-
dica e nota fiscal. Como foi aprovado em 
decisão terminativa, o projeto poderá ser 
enviado diretamente à Câmara dos De-
putados.

Hoje, o abatimento só é permitido 
quando o medicamento é utilizado em 
hospitais, e não antes ou depois da inter-
nação. Segundo o autor do projeto, sena-
dor Paulo Paim, isso é uma incoerência 
da legislação tributária, face à tendência 
de privilegiar os tratamentos domiciliares 
e deixar a internação hospitalar para os 
casos mais graves.


