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CÔNJUGES E COMPANHEIROS TÊM OS MESMOS DIREITOS DE
HERANÇA, DECIDE SUPREMO

O Supremo Tribunal Federal definiu, nesta quartafeira (11/5), que não pode haver
discriminação entre os direitos de herança e sucessões entre cônjuges e
companheiros, inclusive para relações homossexuais. O Plenário da corte concluiu
julgamento de dois recursos com repercussão geral reconhecida e fixou que o
Código Civil não pode ser interpretado de maneira que crie diferenças entre
regimes sucessórios de cônjuges e companheiros.
Para o Supremo, que não pode haver discriminação entre os direitos de herança e
sucessões entre cônjuges e companheiros, inclusive para relações homossexuais.
Prevaleceram os votos do ministro Luís Roberto Barroso, relator de um recurso e
primeiro a divergir do relator no outro. Segundo ele, depois da promulgação da
Constituição, foram editadas duas leis (8.971/1994 e 9.278/1996), que
equipararam os regimes jurídicos sucessórios da união estável e do casamento. O
quadro mudou com o Código Civil de 2003, que acabou com a equiparação dos
regimes, no artigo 1.790.
Ficou definida a seguinte tese: “No sistema constitucional vigente é
inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e
companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no
artigo 1829 do Código Civil”.
Barroso explicou que, embora o código tenha sido sancionado em 2002, foi
elaborado por uma comissão de juristas durante os anos 1970. Portanto, diz o
ministro, o CC “chegou atrasado” em diversas questões de Direito de Família,
disse o ministro. “Quando o Código Civil desequiparou o casamento e as uniões
estáveis, promoveu um retrocesso e promoveu uma hierarquização entre as
famílias que a Constituição não admite.”

E como o Supremo já equiparou a união estável entre casais do mesmo sexo à
união estável heterossexual, não há motivos para manter a discriminação entre os
regimes sucessórios, concluiu Barroso.
O relator do recurso sobre a equiparação entre uniões heterossexuais e
homossexuais era o ministro Marco Aurélio. Ele havia entendido que, embora a
Constituição reconheça a união estável e o casamento como unidades familiares,
não autoriza a equiparação, “sob pena de violar a vontade dos envolvidos”. Ele foi
acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski.
No recurso que tratou da equiparação entre cônjuge e companheiro, Marco Aurélio
divergiu do relator, Barroso, e acompanhou a divergência aberta pelo ministro Dias
Toffoli. Para Toffoli, a Constituição não proíbe a diferenciação entre união estável e
casamento para efeito de herança, e o Código Civil não trouxe nenhum retrocesso
em matéria de proteção social. Também foi acompanhado por Lewandowski.
O entendimento fixado pelo STF já estava sendo adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, onde o ministro Luís Felipe Salomão foi pioneiro em julgar nesse
sentido. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.
RE 878.694 (equiparação entre cônjuges e companheiros)
RE 646.721 (uniões estáveis entre homossexuais e heterossexuais)
Fonte: Revista Consultor Jurídico

TRANSEXUAIS TÊM DIREITO DE MUDAR O GÊNERO NO REGISTRO
CIVIL, DIZ 4ª TURMA DO STJ

Todos os transexuais, inclusive os que não se submeteram à cirurgia transgenital,
têm o direito de mudar o gênero no registro civil. Assim entendeu a 4ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, nesta terçafeira (9/5), ao reformar decisão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que negou a alteração do sexo e
autorizou apenas um novo prenome a uma pessoa que se identifica como mulher.
Para o colegiado, a identidade psicossocial prevalece em relação à identidade
biológica, não sendo a intervenção médica nos órgãos sexuais um requisito para a

alteração de gênero em documentos públicos. O voto vencedor foi do relator do
caso, ministro Luís Felipe Salomão. O julgamento do recurso especial sobre o
tema começou a ser julgado pelo colegiado ano passado, mas foi suspenso por
pedido de vista do ministro Raul Araújo. Araújo discordou do relator e ficou
vencido na sessão desta terça.
Na visão de Araújo, é responsabilidade do Judiciário “evitar constrangimento
social”. “O sujeito vive o gênero ao qual sente pertencer. É indiscutível que referida
intervenção cirúrgica não vai além de mudar o aspecto morfológico, sem mudar
questão biológicas, genéticas, cromossômicas.” Por maioria, a turma deferiu a
mudança do registro.
Para Salomão, à luz do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, o
direito dos transexuais à retificação do sexo no registro civil não pode ficar
condicionado à exigência de realização da operação de transgenitalização, “para
muitos inatingível do ponto de vista financeiro, ou mesmo inviável do ponto de
vista médico”. Na avaliação dele, o chamado sexo jurídico não pode se dissociar
do aspecto psicossocial derivado da identidade de gênero autodefinido por cada
indivíduo. “Independentemente da realidade biológica, o registro civil deve retratar
a identidade de gênero psicossocial da pessoa transexual, de quem não se pode
exigir a cirurgia de transgenitalização para o gozo de um direito.”
O caso envolve uma pessoa que se identifica como transexual mulher e quer a
retificação de registro de nascimento — tanto a troca de prenome e como da
referência ao sexo masculino para o feminino. Ela narrou que, embora nascida
com a genitália masculina e tenha sido registrada nesse gênero, sempre
demonstrou atitudes de criança do sexo feminino.
Ao acompanhar o voto do relator, a ministra Isabel Galotti, presidente da turma,
disse que a aparência externa do autor do pedido não pode ser considerada no
pedido de mudança do registro. “O rigor do sexo biológico não se prenderia
apenas à visão externa. É uma questão genética.”
RE 1.626.739/RS

MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR DEVE SER COBERTO POR
PLANO DE SAÚDE

O plano de saúde não pode se recusar a custear um tratamento prescrito pelo
médico se a doença for coberta pelo plano. Esse foi o entendimento da juíza
Andrea de Abreu e Braga, da 10ª Vara Cível de São Paulo, ao obrigar o plano de
saúde a custear medicamento de uso domiciliar.
No caso, o homem foi submetido a um transplante de fígado e o médico
prescreveu o uso contínuo do medicamento Everolimo. Contudo, o plano de saúde
do paciente se negou a garantir a cobertura da medicação sustentando que,
conforme estipulado em contrato, o remédio de uso domiciliar não é coberto pelo
plano de saúde.
Segundo o convênio, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, isenta
a operadora de custeio de medicação administrada em ambiente domiciliar, o que
levou o paciente a discutir a questão na Justiça. O paciente alegou que esse tipo
de negativa é abusivo, explicando que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacificado no sentido de que o local da administração do
medicamento é irrelevante para definir o dever de cobertura pelo plano de saúde.
"Coberta a doença, o tratamento, incluindo a medicação necessária, deve ser
garantido, sendo que o Código de Defesa do Consumidor permite concluir pela
nulidade de eventual cláusula contratual em sentido contrário", afirmou.
Ao julgar o pedido, a juíza Andrea de Abreu e Braga seguiu o entendimento do
STJ, classificando como abusiva a recusa do plano de saúde. "Negar o
procedimento curativo ou que traga maior qualidade de vida ao paciente é o
mesmo que retirar a cobertura da moléstia, o que se mostra abusivo. A tese de
que o custeio deve se dar pela forma de reembolso não prospera, por se tratar de
fórmula prejudicial ao consumidor", afirmou a juíza.
Processo 100118387.2017.8.26.0100
Fonte: Consultor Jurídico.

PROFESSOR OBTÉM RECONHECIMENTO COMO SALÁRIO DE
VALOR RECIBIDO COMO PJ

Um professor da Fundação Getúlio Vargas contratado com salário fixo e que,
concomitantemente, era consultor da mesma instituição obteve o reconhecimento
da natureza salarial das quantias pagas por meio de sua pessoa jurídica. A FGV
recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho tentando reverter a decisão, mas a
Sétima Turma negou provimento ao seu agravo de instrumento.
O profissional disse que foi contratado em 1999 como professor "extra carreira",
mas exercia a função de coordenador de cursos, com remuneração composta do
salário fixo de R$ 3 mil, acrescido de comissão de 6% da receita bruta dos cursos
ou de luvas por convênios que firmava em nome da FGV, por meio de pessoa
jurídica, o que, somando tudo, daria cerca de R$ 159 mil. Contou ainda que as
comissões eram pagas "por fora", por meio de notas fiscais emitidas pela empresa
que possuía em sociedade com a esposa.
Em sua defesa, a FGV afirmou que havia dos tipos de relação ¿ de emprego,
como professor, e de prestação de serviços de consultoria como pessoa jurídica.
Alegou que a maior parte dos pagamentos provinha das empresas conveniadas, e
não da FGV, e que o profissional também prestava serviços a concorrentes.
Negou, assim, a existência de pagamento "por fora" a título de salário.
O juízo de primeiro grau determinou a integração das comissões ao salário para
todos os efeitos legais. A juíza salientou que, contratado como professor "extra
carreira", o profissional não ministrava aulas, mas "executava apenas atividades
incomuns para os docentes ordinários, como coordenador acadêmico' de cursos".
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) manteve esse entendimento,
registrando que o pagamento de comissões "à margem dos recibos salariais" tinha
o objetivo de fraudar os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais,
considerando a alta remuneração acertado com o profissional. Segundo o TRT, as
duas atividades se confundiam: entre outros aspectos, a rescisão do contrato
como professor coincidiu com a extinção das atividades prestadas por meio da
pessoa jurídica, o profissional teve sempre à sua disposição uma sala exclusiva na
FGV, com secretária e mensageiro, oferecida para o desenvolvimento da atividade
de coordenador de curso, e trabalhava em tempo integral.
No recurso ao TST, a FGV alegou que a empresa do consultor já existia antes da
prestação de serviços, e, mesmo após a extinção do contrato de trabalho, a JCS
continuou a existir e emitir notas fiscais. E frisou que as atividades empresariais
eram paralelas ao contrato de trabalho com a instituição.
O ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator do agravo, destacou que, segundo
o TRT, era "nítida" a fraude praticada pela FGV, com sonegação substancial dos
valores devidos por encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários. "Considerando
esse contorno fático, não se mostraria viável a alegação de que as parcelas pagas
por meio de notas fiscais tinham natureza jurídica distinta das pagas em
decorrência do contrato de trabalho", avaliou, concluindo que as teses recursais
apresentadas pela FGV não permitiam o provimento do agravo para que fosse
julgado o recurso de revista.
A decisão foi unânime.
Fonte: Notícias do TRT/RJ.
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