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R
io Preto já realizou 
226 casamentos civis 
entre pessoas do mes-
mo sexo e 2018 foi o 
ano com maior núme-
ro de uniões, segundo 
dados da Central de 
Informações do Re-

gistro Civil. Os números são 
contabilizados a partir de 2013, 
quando o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) aprovou reso-
lução que obriga os cartórios a 
celebrar esse tipo de casamen-
to. No ano passado, 65 casais 
homoafetivos oficializaram a 
união em cartórios da cidade.

Em 2019, só nos primeiros 
dois meses do ano, já foram 
15 casamentos entre pessoas 
do mesmo sexo em Rio Preto. 
Além disso, 40 uniões estáveis 
entre casais homoafetivos já 
foram registradas no municí-
pio desde 2011 - quando o STF 
reconheceu os direitos dessa 
união. Os dados foram extraí-
dos da Central Notarial de 
Serviços Eletrônicos Compar-
tilhados (Censec).

O arquiteto Jill Castilho e o 
advogado Eder Serafim se ca-
saram em 2014, após cinco anos 
juntos. O laço já havia sido oficia-
lizado por meio de um contrato 
de união estável, com celebração 
íntima para amigos e familiares. 
“Optamos pelo registro civil 
como forma de evitar questio-
namentos contratuais e termos 
efetivamente nossos direitos res-
guardados”, pontua Castilho.
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Segundo a advogada Ga-
briela Carolina dos Santos 
Pinto, membro da Comissão 
de Diversidade Sexual e de Gê-
nero da 22ª Subseção da OAB, 
o artigo 5º da Constituição Fe-
deral de 1988 determina que 
qualquer discriminação aten-
tatória dos direitos e liberdades 
fundamentais seja punida cri-
minalmente. “A criminaliza-
ção da LGBTfobia seria dar o 
devido cumprimento ao texto 
constitucional”, explica.

Para isso, foram ajuiza-
dos no Supremo Tribunal 
Federal (STF) dois processos 
pleiteando a criminalização 
da homofobia - a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por 
Omissão (ADO 26) e o Man-
dado de Injunção (MI 4733).

Os debates foram iniciados 
em 13 de fevereiro de 2019 e já 
foram proferidos os votos dos 
Ministros Celso Antônio Ban-
deira de Mello, Luiz Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes 
e Luis Roberto Barroso, todos 
a favor da criminalização. O 
julgamento, no entanto, ainda 
não foi retomado.

Os quatros votos proferidos 
afirmam que há uma omissão 
legislativa por parte do Con-
gresso Nacional quando este 
não legisla sobre o tema. “A ex-
pectativa é muito positiva, pois 
o simples fato do tema estar em 
discussão no STF já tornou o 
dia 13 de fevereiro de 2019 um 
marco histórico para a conquis-
ta dos direitos LGBTI+ no 
Brasil”, completa a advogada.

Para ela, a criminalização 

pode ter caráter preventivo, 
além de punitivo. “Toda ideo-
logia que prega a superiorida-
de de um grupo relativamen-
te a outro deve ser combatida. 
É necessária uma proteção 
penal igual para todos. Se a 
legislação já criminalizou o 
racismo e a violência contra a 
mulher, porque não crimina-
lizar a homofobia também”, 
questiona Gabriela.

Paralelamente às discus-
sões no STF, começou a tra-
mitar no Senado Federal um 
projeto de lei que também 
visa criminalizar a homofo-
bia (PL 860/2019). “Mais um 
avanço para o País e mais 
uma prova de que a pressão 
popular faz toda a diferen-
ça”, revela a profissional.

Sem lei
A maior parte dos direi-

tos LGBTI+ no Brasil não é 
garantida por leis, mas pelo 
entendimento jurispruden-
cial dos Tribunais Superiores, 
como o Supremo Tribunal 
Federal. O direito à união ho-
moafetiva, ao casamento igua-
litário, à adoção, à sucessão, ao 
registro do nome social, dentre 
outros conquistados foram ad-
quiridos por meio de decisões 
do Poder Judiciário. “É muito 
importante que a população 
LGBTI+ denuncie e acione as 
autoridades sempre que houver 
uma violação de seus direitos 
e garantias, pois muitos deles 
já estão sendo resguardados 
judicialmente pelo STF e pelo 
CNJ”, destaca a advogada.

Criminalização em pauta

O casal acredita que o di-
reito ao casamento, de forma 
geral, é importante para que as 
pessoas consigam viver harmo-
niosamente em sociedade. “Su-
primir direitos é marginalizar 
aquele grupo. Com casamento 
civil, nos equiparamos aos ca-
sais heterossexuais, passando a 
ter direitos que antes nos eram 
negados, como adoção, direi-
tos sucessórios e patrimoniais 
entre outros”, acrescenta Se-
rafim, que é Coordenador da 
Comissão de Defesa da Diver-
sidade Sexual e Gênero da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Rio Preto.

Na ocasião do reconhecimen-
to do direito à união estável dos 
casais homoafetivos como enti-
dade familiar, a ministra Cár-
men Lúcia declarou que “aqueles 
que fazem a opção pela união 
homoafetiva não podem ser desi-
gualados em sua cidadania.”

Dois anos depois, o STJ 
aprovou a conversão dessa união 
em casamento e o CNJ obrigou o 
registro por parte dos cartórios. 
Desde então, o casamento civil 
entre pessoas do mesmo sexo só 
vem crescendo em Rio Preto.

A escrevente do 3º Cartório 
de Registro Civil da cidade, 
Tatiana Cristina de Souza do 

Nero, diz que a procura pelo 
serviço aumentou principal-
mente devido às mudanças na 
previdência. “Existe o medo de 
perder direitos”, comenta. O 
cartório em que ela atua regis-
tra aproximadamente um casa-
mento entre pessoas do mesmo 
sexo a cada semana.

Já o escrevente do 1º Cartó-
rio, Júlio Marconi, revela que 
existe procura, mas que hoje o 
número é moderado e razoável. 
A oficiala Valéria Regina Zua-
netti do Carmo, do 2º Cartó-
rio, diz que os casamentos ho-
moafetivos representam cerca 
de 5% dos casamentos gerais.
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O estudante Edmilson Este-
ves e o aposentado José Ramon 
Manso decidiram oficializar, na 
Espanha, a união que já manti-
nham por seis anos. Em 2013, 
eles se casaram no país Europeu 
e depois homologaram o registro 
em um cartório de Rio Preto. 

Os planos do casal incluem 
criar os filhos. “Queremos dar a 
eles um futuro digno e tentar fa-
zer com que sejam parte de um 
futuro com menos preconceito e 
mais amor”, relata o estudante. 
E motivação não parece faltar, já 
que a família não para de crescer. 
Ao todo, são 7 filhos, sendo dois 
biológicos de Edmilson, um de 
José e outros quatro adotivos.

O procedimento para o ca-
samento homoafetivo é idên-

tico ao da união entre homem 
e mulher. Basta que os noivos 
compareçam ao cartório cor-
respondente ao endereço de 
domicílio com antecedência à 
data escolhida.

Os interessados devem apre-
sentar documentos originais, 
como CPF, RG ou CNH. Além 
disso, os noivos que nunca fo-
ram casados devem apresentar 
a Certidão de Nascimento, en-
quanto os divorciados devem 
levar a Certidão de Casamento 
atualizada, com a averbação do 
divórcio. Os viúvos, por sua vez, 
precisam da Certidão de Casa-
mento e da Certidão de Óbito 
do cônjuge, todas atualizadas. A 
taxa de lavratura da certidão de 
casamento é de R$ 414,53.

Uniões homoafetivas
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*ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a resolução que obriga os cartórios a celebrar casamento homoafetivo  **até fevereiro 
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