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EUA ampliam rol de direitos para
casais do mesmo sexo
Decisão, anunciada ontem, terá efeitos nas questões do sistema federal de
Justiça do país, em todos os Estados

Lista de benefícios antes válidos só para casais heterossexuais inclui visita à
prisão e pedido de falência

ISABEL FLECK

DE NOVA YORK

O governo americano vai reconhecer os direitos de casais do mesmo sexo para todas as
questões referentes ao sistema federal de Justiça.

A decisão valerá também nos 33 Estados que, por leis locais, limitam o casamento à
união entre um homem e uma mulher.

Com a mudança, os gays terão os mesmos direitos que casais heterossexuais nos
tribunais --como o de não incriminar o cônjuge como testemunha--, no sistema prisional
--como visitas familiares-- ou em relação a declarar falência, por exemplo.

As medidas seriam anunciadas em um discurso do secretário de Justiça americano, Eric
Holder, na noite de ontem, durante o jantar da organização de direitos humanos Human
Rights Campaign, em Nova York. Sua fala não havia começado até o fechamento desta
edição.

"Em cada tribunal, em cada processo e em todos os lugares onde houver um membro
do Departamento de Justiça em nome dos EUA, eles vão se esforçar para garantir que
os casais do mesmo sexo recebam os mesmos privilégios, direitos e proteções que casais
heterossexuais pela lei federal", diria Holder, segundo trechos do discurso divulgados
antes do evento.

O governo estima que mais de 1.100 leis e regulações estão ligadas ou são afetadas pelo
estado civil da pessoa. Várias delas serão alteradas com o memorando a ser assinado
amanhã por Holder, segundo o "New York Times".

A iniciativa vem depois de a Suprema Corte declarar, em junho de 2013,
inconstitucional a recusa de benefícios federais a pessoas do mesmo sexo formalmente
casadas.

Desde então, o governo Obama já havia revisto leis federais para permitir que casais
gays tivessem os mesmos direitos que pares héteros ao declarar seus impostos e sobre
benefícios como o programa de saúde Medicare.

"Estas questões estão no centro do legado de direitos civis que será deixado por este
governo", disse Ian S. Thompson, representante da organização União Americana pelas
Liberdades Civis.

Holder, o primeiro secretário de Justiça americano negro, ainda compararia a
importância de "enfrentar a discriminação com base em orientação sexual ou identidade
de gênero" aos esforços contra a discriminação racial iniciados na década de 60.

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Saúde + Ciência

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Tec

The New York Times

Equilíbrio

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Os Arquivos

Snowden

Jornalista
britânico relata os
bastidores do
vazamento de
segredos de
Estado
De: 35,90

Por: 29,90

 

Assine 0800 703 3000SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

+SEÇÕES

 
DOMINGO, 9 DE FEVEREIRO DE 2014

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

LOGIN

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2014 10H56

 Site  OK

SÃO PAULO 29°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/02/1409919-flappy-bird-e-tirado-do-ar-pelo-criador-game-arruinou-sua-vida-diz.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/151369-popularidade-do-rei-da-espanha-atinge-o-seu-menor-indice.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/151437-filha-do-rei-juan-carlos-1-depoe-em-caso-de-desvio-de-verba-publica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp09022014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb09022014.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp09022014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp09022014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20140203.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20140204.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20140204.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20140205.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20140206.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20140209.shtml
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_May13.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_308_can_ep_ee05
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://livraria.folha.com.br/livros/jornalismo-e-midia/arquivos-snowden-luke-harding-1222482.html?tracking_number=771
http://livraria.folha.com.br/livros/jornalismo-e-midia/arquivos-snowden-luke-harding-1222482.html?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/livros/jornalismo-e-midia/arquivos-snowden-luke-harding-1222482.html?tracking_number=771
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140209.shtml
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/folha/login?return_url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fmundo%2F151436-eua-ampliam-rol-de-direitos-para-casais-do-mesmo-sexo.shtml&logintype=navfolha&urltype=login
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


10/2/2014 Folha de S.Paulo - Mundo - EUA ampliam rol de direitos para casais do mesmo sexo - 09/02/2014

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/151436-eua-ampliam-rol-de-direitos-para-casais-do-mesmo-sexo.shtml 2/3

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Fale com a Folha

Folha en Español

Folha in English

E-mail Folha

Empreendedor Social

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Trabalhe na Folha

Publicidade

Feeds do site

Regras de acesso ao site

Login

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder&Política

Folhaleaks

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

Deutsche Welle

Financial Times

The Guardian

The New York Times

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

OPINIÃO

Editoriais

Blogs

Colunas

Tendências/Debates

COTIDIANO

Cotidiano

Educação

Loterias

Pelo Brasil

Ranking Universitário

Revista sãopaulo

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Trânsito

ESPORTE

Esporte

Folha na Copa

Paulista 2013

Rio 2016

Tênis

Turfe

Velocidade

CIÊNCIA

Ciência

Ambiente

SAÚDE

Equilíbrio e Saúde

CULTURA

Ilustrada

Cartuns

Comida

Grade de TV

Guia

Ilustríssima

Quadrinhos

Serafina

TEC

Tec

F5

F5

Bichos

Celebridades

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

Factoides

#fofices

Fotos

Horóscopo

Humanos

Saiu no NP

Televisão

Vídeos

+SEÇÕES

Acervo Folha

Em Cima da Hora

Erramos

Especiais

Folha Transparência

Folha Íntegra

Folhinha

Fotografia

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Folha 10

Minha História

TV FOLHA

TV

CLASSIFICADOS

Empregos

Imóveis

Negócios e Carreiras

Veículos

PAINEL DO LEITOR

Painel do Leitor

Envie sua Notícia

Paute a Folha

Semana do Leitor

 TEXTO ANTERIOR PRÓXIMO TEXTO 

Em janeiro, Holder decidiu reconhecer, pela lei federal, cerca de 1.300 casamentos
entre pessoas do mesmo sexo realizados em Utah depois que uma sentença de um juiz
federal considerou "inconstitucional" a lei estadual que proibia a união.

A posição federal vai contra a orientação do governo de Utah de não reconhecer os
casamentos enquanto o Estado recorre à Suprema Corte.

Dos 50 Estados dos EUA, 17 e o Distrito de Columbia hoje permitem o casamento gay.
Quatro --Oregon, Nevada, Colorado e Wisconsin-- autorizam só a união civil entre
pessoas do mesmo sexo.
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