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Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça no 

Piauí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Grupo Matizes, organização da sociedade civil, cuja missão principal é a defesa dos 

direitos de lésbicas, gays, bissexuais e travestis (LGBT), neste ato representado pela sua 

Coordenadora Geral, Maria José Ventura (R.G 437.978 SSP/PI, CPF 275.582.901-04), vem 

expor para depois requerer:  

01. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, o art. 226, § 3º da Constituição 

Federal prevê que “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”; 

02. Já o artigo 1726 do Código Civil estabelece que “A união estável poderá converter-

se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.” 

03. A fim de dar efetividade ao mandamento constitucional acima transcrito, 

Corregedorias de vários Estados do Brasil regulamentaram, através de provimentos ou 

Código de Normas, os procedimentos a serem observados nos pedidos de conversão de 

união estável em casamento. A título de exemplificação, citam-se:  

•São Paulo - Provimento CG nº 14/200617;  

•Minas Gerais - Provimento Nº 133/CGJ/2005; 

•Rio de Janeiro - Provimento CGJ nº 20/2000; 

•Paraná - Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (capítulo 15, seção 7);  

•Mato Grosso do Sul - Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.  

 

04. Em São Paulo, por exemplo, o procedimento é bastante simples e livre de 

burocracia, cumprindo-se o desiderato do legislador constitucional, que gizou a necessidade 

de se facilitar a conversão da união estável em casamento: 
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“Requerida a conversão ao Oficial de Registro Civil, exige-se prévia habilitação de 

casamento e publicação de editais de proclamas, bem como superação dos impedimentos e 

adoção de regime de bens. O assento, por fim, deve ser lavrado no Livro B, sem que haja 

celebração ou solenidades:  

 87.3. Estando em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável 

em casamento, independentemente de qualquer solenidade, prescindindo o ato da celebração do 

matrimônio.  

87.4. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no Livro  

"B", exarando-se o determinado no item 81 deste CAPÍTULO, sem a indicação da data da 

celebração, do nome e assinatura do presidente do ato, dos conviventes e das testemunhas, cujos 

espaços próprios deverão ser inutilizados, anotando-se no respectivo termo que se trata de 

conversão de união estável em casamento.   

87.5. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para 

o casamento, sujeitando-se à adoção do regime matrimonial de bens, na forma e segundo os 

preceitos da lei civil.  

  

05. Mesmo o legislador tende previsto a união estável somente entre homem e 

mulher, o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu, em maio de 2011, as uniões entre 

pessoas do mesmo sexo como entidade familiar (ementa do acórdão anexa). Conferir íntegra 

do texto em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633 

             06. Em outubro de 2011, o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente uma ação 

ajuizada por um casal de lésbicas, que pleiteou o direito de contrair matrimônio (acórdão 

anexo). 

          07. Assim, diante da decisão do STF, não há mais que se falar em união estável 

somente entre homem e mulher, dado o efeito vinculante da decisão exarada por aquele 

Tribunal Superior. 

 08. Há controvérsias, entretanto, com relação ao direito de casamento a casais do 

mesmo sexo. Em que pese a resistência de alguns operadores do Direito, em vários Estados 

do Brasil, diversos casais homoafetivos já conseguiram realizar seus casamentos, quer seja 

através de conversão da união estável, quer seja através de habilitação direta para o 

casamento. Jurisprudência disponível em  

http://www.direitohomoafetivo.com.br/JurisprudenciaList.php?idJurisAssunto=4&idJurisSubAssunto=62 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633
http://www.direitohomoafetivo.com.br/JurisprudenciaList.php?idJurisAssunto=4&idJurisSubAssunto=62
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09. Ressalta-se que este TJ/PI foi um dos pioneiros no reconhecimento das uniões 

entre pessoas do mesmo sexo, quando em 2008 publicou o Provimento 09/2008, 

regulamentando o registro de contatos de convivência (cópia anexa).  

10. Ocorre, Douta Corregedora, que depois das decisões prolatada pelos Tribunais 

Superiores, quer seja com relação à união estável homoafetiva, quer seja com relação ao 

casamento, vários casais formados por pessoas do mesmo sexo procuraram o Grupo 

Matizes, solicitando orientação sobre como devem proceder para requererem a conversão 

de suas uniões estáveis em casamento ou para solicitação de habilitação direta para o 

casamento.   

 

DO PEDIDO 

 Diante do exposto, a entidade signatária deste requer: 

I) Que essa Corregedoria Geral da Justiça regulamente os procedimentos a serem 

adotados pelos casais interessados na conversão de suas uniões estáveis em casamento, 

independente do sexo dos(as) conviventes; 

II) Que esta Corregedoria Geral de Justiça também publique ato administrativo 

orientando Cartórios (ou Juízos) no recebimento de pedidos de habilitação direto 

para o casamento, em se tratando de casais formados por pessoas do mesmo sexo. 

 

         Aguarda deferimento. 

            Teresina (PI), 23 de janeiro de 2012. 

 

 

                      Maria José Ventura 
                  Coordenadora Geral do Matizes 

 


