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                                 Postulam                                                         e                              

devidamente qualificados no requerimento de fls. 02 a homologação de habilitação 

matrimonial, juntando para tanto os documentos pertinentes como disposto nos artigos. 

1525 a 1.527 do Código Civil Brasileiro, e fluido o prazo de publicação pedem seja 

expedido o competente certificado de habilitação (art.1531 do mesmo diploma legal). 

 

                                 Observadas e satisfeitas às exigências legais, e, lastreado na 

aprovação de resolução exarada em 15/05/2013 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união 

estável homoafetiva em casamento, face ao reconhecimento de casamento entre pessoas 

do mesmo sexo no Brasil como entidade familiar, por analogia à união estável, declarado 

possível pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 05 de maio de 2011 no julgamento 

conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4277, proposta pela 

Procuradoria-Geral da República, e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 132, apresentada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

são reconhecidas desta forma no Brasil às uniões estáveis homoafetivas, todos os direitos 

conferidos às uniões estáveis entre um homem e uma mulher. 

   

                                  Em 10 de outubro de 2012 o Tribunal de Justiça da Bahia publicou 

o provimento Conjunto CGJ/CCI 12/2012, autorizando e regrando a habilitação para 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e introduzindo novo capítulo que trata da 

lavratura de escritura pública de declaração de convivência de união homoafetiva, 

adequando suas disposições à redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/10, ao art. 

226, parágrafo 6º da Constituição Federal. 

 

                                  Neste sentido a Recomendação n. 06/2012 do Procurador Geral de 

Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, recomendando a observância ao caráter 

vinculante do entendimento da Corte Suprema. 

 

                                  Atendendo o pedido formulado ao quanto preconizado na legislação 

vigente, é de se opinar pelo deferimento e expedição da competente habilitação 

matrimonial. 

  

 



                                       S.M.J. é o entendimento.                                   

                                      

 

                                       CARLOS ALBERTO ABREU GOMES 

                                       PROMOTOR DE JUSTIÇA 

                                       CURADOR DE HABILITAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

                                                     


