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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4966
Requerente: Partido Social Cristão - PSC
Requerido:

Presidente do Conselho Nacional de Justiça

Relator:

Ministro Gilmar Mendes

Conselho Nacional de Justiça. Resolução n°
17512013. que veda às autoridades competentes a
recusa de habilitação. celebração de casamento
civil ou de conversão de união estável em casamento
entre pessoas de mesmo sexo. Preliminar.
irregularidade da procuração. Não conhecimento
da ação direta. Mérito. Competência do Conselho
Nacional de Justiça. Eficácia vinculante e efeito
erga omnes das decistJes proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal. nos autos da Ação Direta de
inconstitucionalidade nO -4277 e da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 132.
Poder normativo. Uniformização. Manifestação pelo
não conhecimento da ação direta e. quanto ao
mérito. pela improcedência do pedido formulado
pelo requerente.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo
103, § 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO 9.868/99, vem,
respeitosamente,

manifestar-se

inconstitucionalidade.

quanto

à

presente

ação

direta

de

I - DA AÇÃO DIRETA
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Partido Social Cristão - PSC, tendo por objeto a Resolução nO 175, de 14 de
maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que

"Dispõe sobre a

habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável
em casamento, entre pessoas do mesmo sexo". Eis o teor do diploma
impugnado:

"RESOLUÇÃO N° 175, DE 1-1 DE A1AIO DE 2013
Dispõe sobre a habilitação. celebração de casamento
civil. ou de conversão de união estável em casamento,
entre pessoas de mesmo sexo.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE .JUSTIÇA. no uso

de suas atribuições constitucionais e regimentais.
CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Nacional de
Justiça, tomada no julgamento do Ato Normativo no 0002626
65.2013.2.00.0000. na 169 Sessão Ordinária, realizada em 1-1 de
maio de 2013:
0

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal. nos acórdãos
prolatados em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI -I277/DF.
reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal
às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo:
CONSIDERANDO que as referidas decisões foram proferidas com
eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do
Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
do RESP 1.183.3 78/RS, decidiu inexistir óbices legais à celebração de
casamento entre pessoas de mesmo sexo;
CONS1DERANDO a competência do Conselho Nacional de Justiça,
prevista no art. j{J3-B. da Constituição Federal de 1988:
RESOLVE:
Art. I ° É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação.
celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em
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casamento entre pessoas de mesmo sexo.
Art. ]O A recusa prevista nu artigo 1° implicará a imediata
comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências
cabíveis.
Art.

]0

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçào. "

De acordo com o requerente, o ato normativo hostilizado violaria o
disposto nos "artigos 22, 1 e 59 da Carta Magna, desafiando, ainda, cláusula

pétrea esculpida no artigo 60, §4~ inciso III da Constituição Federal "I (fi. 07
da petição inicial).

Nesse sentido, sustenta o autor que o Conselho Nacional de Justiça

"buscou legislar (... ), apropriando-se de prerrogativas do Congresso Nacional"
(fi. 04 da petição inicial), uma vez que a resolução vergastada regulamentaria

matéria submetida ao princípio da reserva legal, sem observar, portanto, o
devido processo legislativo. A esse respeito, afirma o seguinte:

"Dessa{orma. Excelência. o Conselho Nacional de Justiça. Fise-se. de
fato legislou ao editar o ato normativo impugnado. invadindo a
competência constitucionalmente reservada ao Poder Legislativo. " (fl.
04 da petição inicial).

I "Ar/. 22. Compele priva/ivamenle à União legislar sohre
I - direi/o civil. comercial. penal. processual. eleilOral. agrário. marí/imo. aeronáll/ico. espaciul e do /rahalho ..

",'Ir/. 59. O processo legísla/ivo compreende a elaboração de.
I - emendas à Cons/i/llição:
II - leis complemen/ares.
111- teis ordinárias:
11' - leis delegadas.
/' - medidas provisórias.
/'1 - decre/os tegislalivos.
/'11 - resoluç'ões
Parágrafo único Lei comptemen/ar disporá sobre a elaboração. redação. al/erução e consolidaç'c1o dos Il!is .
"Ar/. 6IJ (... )
-10 - '\iJo será obje/o de deliberação a propos/a de emenda /enden/e a abolir:
( ... )
111- o separação dos Poderes."

.~.
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Aduz, ainda, "que o Partido Social Cristão, ora autor, não

desconhece o resultado do julgamento em conjunto da ADPF n° J32/RJ e da
ADI n° 4. 277/DF, mas lembra a V Exa. que o decidido nesses leading cases não
é equivalente a uma lei e isso ficou expresso nos votos dos Excelentissimos

Senhores Ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes, pois ambos consignaram
que haveria necessidade de regulamentação pelo Poder Legislativo" (fls. 05/06
da inicial).

o

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL e a Associação dos

Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - ARPEN-RJ
requereram o ingresso no feito como amici curiae, ocasião em que defenderam a
constitucionalidade da resolução sob invectiva, com fundamento no efeito
vinculante das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nO 132 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nO 4277.

o processo

foi despachado pelo Ministro Relator Gilmar Mendes,

que admitiu a intervenção no feito das entidades referidas, na condição de amici

curiae, e adotou o rito previsto pelo artigo 12 da Lei nO 9.868/99, solicitando
informações ao requerido, bem como a oitiva do Advogado-Geral da União e do
Procurador-Geral da República.

Em atendimento à solicitação, o Conselho Nacional de Justiça
defendeu a constitucionalidade do ato nonnativo hostilizado com fundamento no
artigo 103-8, § 4°, inciso I, da Constituição da RepúbJica

2

2
,

que confere

",Irl. /(13-R ( ... )

-r Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e .financeira do Poder Judiciário e do
cumprimento dos deveres funcionais dos jui=es, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da ;\4agistratura.

,lI'
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competência normativa ao órgão referido.

Na sequencla, vieram os autos para manifestação do Advogado
Geral da União.

II - PRELIMINAR: DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DO AUTOR

Conforme entendimento fixado por essa Corte Suprema por ocasião
do julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2187, a especificação dos dispositivos ou leis questionados no instrumento de
procuração
capacidade

constitui

requisito

postulatória

do

indispensável
requerente

para
no

o

reconhecimento

controle

abstrato

da
de

constitucionalidade. Eis a ementa do referido julgado:

"É de eXigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade. Cf
apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao
advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar
a norma impugnada."
(ADI-QO nO 2187, Relator: Ministro Octávio Galloti, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 24105/2000, Publicação em
12/12/2003; gri fou-se).

No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida pelo Ministro
Cezar Peluso nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 1816, in
verbis:

.. l. O plenário desta Corte firmou o entendimento de que. em ação
direta de inconstitucionalidade, é de exigir-se 'a apresentação, pelo
proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor
da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada'
(ADlno2.187, ReI. Min. OCTAVIOGALLOTTl. DJde 12.12.2003).
I - zelar pela aUlonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimenlU do ES/Glulo da JlJagislralul'U. podendo expedir
aios regulamentares. no âmbilO de sua compelência. ou recomendar providências. ..

.'1 DI n° -1966 - ReI. Alin Gilmar Mendes

5

Nesse sentido, a jurisprudência: ADI nO 3087. ReI. Min. JOAQUIM
BARBOSA. DJ de 01.03.200"': ADI nO 3.153. ReI. Min. CELSO DE
MELLO, DJ de 09.03.2006: ADI nO 3.313. ReI. Min. l\1ARCO
AURÉLIO, DJ de 21.06.2005: ADPF n° 1/0. ReI. Min. CARMEN
LÚCIA, DJ de 28.06.2007).

Noto que, apesar de intimada a regularizar sua representação
processual, não o fez a demandante, razão pela qual deverá extinta,
sem resolução do mérito, esta ação.
Imperioso ressaltar a existência de outras ações diretas de
inconstitucionalidade sobre o tema (ADI nU 1765: ADJ nU 1766. ADJ
nO 1767, ADI nO 1768. ADI n° 1794), motivo pelo qual a presente
extinção do processo não inviabiliza a eventual análise da questão.
2. Tendo em vista o não atendimento do despacho de.fl. 110. pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino - CONTEE. conforme atesta certidão defl. 111. julgo extinto o
processo. sem resolução do mérito. com base nos arts. 267. IV. do
CPc, 21. § 10, do RISTF e 38 da Lei n o g038. de 28.05.1990."
(ADI nO 1816, Relator: Ministro Cezar Peluso, Decisão Monocrática,
Julgamento em 13/04/10, Publicação em 27/04/10; grifou-se).

Observa-se, entretanto, que o autor deixou de especificar o ato
legislativo impugnado no instrumento de procuração acostado à petição inicial.
Referida circunstância, como cediço, constitui vício de representação processual
capaz de ensejar o não conhecimento da ação direta.

Assim, diante da irregularidade constatada, a presente ação não
deve ser conhecida.

IH -

MÉRITO: DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO

HOSTILIZADA

Conforme
vergastada

seria

relatado,

o

inconstitucional,

requerente
uma vez

sustenta que
que

a

regulamentaria

resolução
matéria

submetida ao princípio da reserva legal, sem observar, portanto, o devido
processo legislativo.

Nesse contexto, afirma que o referido ato normativo

usurparia a competência legislativa do Congresso Nacional prevista nos artigos
22, inciso I, e 59 da Constituição da República, assim como afrontaria o
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princípio da separação dos Poderes (artigo 60, § 4°, inciso UI da Lei Maior).

Entretanto, não merecem prosperar as razões apresentadas pelo
autor.

A Resolução n° 175/2013, do Conselho Nacional de Justiça, foi
editada em decorrência de decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal
no julgamento conjunto da Arguição de

Descumprimento de

Preceito

Fundamental n° 132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 4277. Naquela
oportunidade, essa Suprema Corte reconheceu como família "a uniâo contínua,

pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo ", mediante a admissão das
"mesmas

regras e com as mesmas consequências da

união estável

heteroafetiva ". A propósito, confira-se a ementa lançada no referido acórdão:

"I.
ARGUIÇlO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL (A DPF) PERDA PARCIAL DE OBJETO
RECEBIMENTO. NA PARTE REMANESCENTE. COMO Açlo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIA-O HOJ..,10AFETlV4
E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO .JURíDICO
CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇ()ES DE NATUREZA
ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO
Encampação dos
fundamentos da ADPF n° 132-RJ pela ADI n° 4.277-DF. com a
.finalidade de conferir 'interpretação conforme à Constituição' ao art.
I. 723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2.
PRO/BIÇlO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZA-O DO
SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER
(GÊNERO). SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇlo SEXUAL DE
CADA QUAL DELES. A PROIBIÇlo DO PRECONCEITO COMO
CAPíTULO
DO
CONSTITUCIONALISMO
FRATERNAL.
HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÔCIO
POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÔPRIA
SEXUALIDADE. INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO. EXPRESSA-O QUE Ê DA
A UTONOMIA DE VONTADE. DIREITO li INTIMIDADE E A VIDA
PRIVADA.
CLAUSULA
PÊTREA.
(... ) 3.
TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL
DA
INSTlTUIÇA-O
DA
FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTlTUIÇlO FEDERAL NA-O
EMPRESTA
AO
SUBSTANTIVO
'FAMÍLIA'
NENHUM
SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÔPRIA TÊCNICA
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JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÔCIO-CULTURAL E
PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR
FAMÍLIA. INTERPRETAÇio Nio-REDUCIONISTA. (...) -/. UNlio
ESTAVEL. NORMAÇio CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM
E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇio DESTA
ÚLTIMA.
FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL
DE
ESTABELECER RELAÇ{)ES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEAI
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO
HU/vfANo. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS
DE 'ENTIDADE FAMILIAR' E 'FAMÍLIA '. (... ) 5. DIVERGÊNCIAS
LATERAIS QUANTO A FUNDAMENTAÇio DO ACÔRDio.
Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes
e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva
nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem
embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como
uma novaforma de entidade familiar. Matéria aberta à confórmação
legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto
aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART.
1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA 'INTERPRETAÇA-O
CONFORME').
RECONHECIMENTO
DA
UNIA-O
HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS
AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido
preconceituoso ou discriminatório do art. 1. 723 do Código Civil, não
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica
de 'interpretação conforme à Constituição'. Isso para excluir do
dispositivo em causa qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre
pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser
feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da
união estável heteroafetiva. "
(ADI nO 4277, Relator: Ministro Ayres Britto, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 05/05/20 11, Publicação em
14/ 10/20 I I; gri fou-se).

Nos termos do artigo 102, § 2°, da Carta Maior, as decisões
definitivas de mérito, proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade são dotadas de efeito vinculante e eficácia erga

omnes. Confira-se:

"Art. 102. (...)

§ ]O As decisões definitivas de mérito. proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal. nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas
ADI nU -1966 - Rei Iltin. Cilmar Mendes
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ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais ór/Sãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta. nas e.\feras
federal, estadual e municipal. .,

o mesmo efeito é inerente às decisões de mérito proferidas em sede
de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por força do artigo
10, § 3°, da Lei n° 9.882/99, verbis:

"A rI. 10. Julgada a ação. far-se-á comunicação às autoridades ou
órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as
condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito
fundamental.
( ... )

§ 3º A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais ór/Sãos do Poder Público."

Ressalte-se, ademais, o entendimento acolhido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.183.378/RS, em que
se reconheceu a inexistência de óbices legais à celebração de casamento entre
pessoas do mesmo sexo. Nesse sentido, veja-se:

"DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS
DO MESMO SEXO (HOMOAFETlVO). INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 1.51-1, 1.521, 1.523. 1.535 e 1.565 DO CÓDIGO CIVIL DE
2002. INEXiSTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A QUE SE
HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO
VEDAÇÃO IMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE INACEITAVEL.
ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÔGICA CONFERIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. -I.277/DF.
I. Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito
infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do
direito privado, vigorante alase histórica da constitucionalização do
direito civil. não é possivel ao STJ analisar as celeumas que lhe
aporlam 'de costas' para a Constituição Federal, sob pena de ser
entregue ao jurisdicionado um direito desatualizado e sem lastro na
Lei Maior. Vale dizer. o Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua
missão de uniformizar o direito infraconstitucional, não pode conferir
à lei uma interpretação que não seja constitucionalmente aceita.
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2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF n.
I 32/RJ e da ADI n. 4.277/DF. conferiu ao art. l. 723 do Código Civil
de 2002 interpretação conforme à Constituição para dele excluir todo
sign(ficado que impeça o reconhecimento da união contínua. pública
e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar,
entendida esta como sinônimo perfeito de{amília.
3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova{as'e do
direito de família e, consequentemente, do casamento, baseada na
adoção de um explícito poli{ormismo familiar em que arranjos
multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo
doméstico chamado família', recebendo todos eles a 'e,special
proteção do Estado'. Assim. é bem de ver que. em 1988. não houve
uma recepção constitucional do conceito histórico de casamento.
sempre considerado como via única para a constituição de família e,
por vezes, um ambiente de subversão dos ora consagrados princípios
da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Agora, a concepção
constitucional do casamento - diferentemente do que ocorria com os
diplomas superados - deve ser necessariamente plural. porque plurais
também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o
destinatário .final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário
de um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua
inalienável dignidade.
4. O pluralismo familiar engendrado pela Constituição
explicitamente reconhecido em precedentes tanto desta Corte quanto
do STF - impede se pretenda afirmar que as famílias formadas por
pares homoa{etivos sejam menos dignas de proteção do Estado, se
comparadas com aquelas apoiadas na tradição e{ormadas por casais
heteroa{etivos.
5. O que importa agora. sob a égide da Carta de 1988. é que essas
famílias mult(formes recebam efetivamente a 'especial proteção do
Estado', e é tão somente em razão desse desígnio de especial proteção
que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento,
ciente o constituinte que, pelo casamento. o Estado melhor protege
esse núcleo doméstico chamado{amília.
6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a{orma pela qual
o Estado melhor protege a família, e sendo múltiplos os 'arranjos'
familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada
essa via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de
orientação sexual dos partícipes, uma vez que asfamílias constituídas
por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos
daquelas constituídas por casais heteroafetivos. quais sejam, a
dignidade das pessoas de seus membros e o afeto.
7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser
diferente, o direito à auto-afirmação e a um projeto de vida
independente de tradições e ortodoxias. Em uma palavra: o direito à
igualdade somente se realiza com plenitude se é garantido o direito à
diferença. Conclusão diversa também não se mostra consentânea com
um ordenamento constitucional que prevê o princípio do livre
planejamento familiar (§ r do art. 226). E é importante ressaltar,
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nesse ponto, que o planejamento familiar sefaz presente tão logo haja
a decisão de duas pessoas em se unir. com escopo de constituir
família. e desde esse momento a Constituição lhes franqueia ampla
liberdade de escolha pelaforma em que se dará a união,
8, Os arts, 1.514, 1.521. 1.523. 1.535 e 1.565. todos do Código Civil
de 2002, não vedam expressamente o casamento entre pessoas do
mesmo sexo, e não há como se enxergar uma vedação implícita ao
casamento homoafetivo sem afronta a caros princípios
constitucionais. como o da igualdade. o da não discriminação. o da
dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento
familiar.
9. Não obstante a omissão legislativa sobre o tema. a maioria.
mediante seus representantes eleitos, não poderia mesmo
'democraticamente' decretar a perda de direitos civis da minoria pela
qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário. em regra é
o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel
contramajoritário e protetivo de e.specialíssima importância.
exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes,
mas apenas com a lei e com a Constituição. sempre em vista a
proteção dos direitos humanosfundamentais. sejam eles das minorias.
sejam das maiorias. Dessa forma. ao contrário do que pensam os
críticos. a democracia se fortalece, porquanto esta se reafirma como
forma de governo. não das maiorias ocasionais. mas de todos.
10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro. não assume.
explicitamente, sua coparticipação nesse processo constitucional de
defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder
Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um
Estado que somente é 'democrático' formalmente. sem que tal
predicativo resista a uma mínima investigação acerca da
universalização dos direitos civis.
11. Recurso especial provido. "
(REsp nO I 183378/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Órgão
Julgador: Quarta Turma, Julgamento em 25/10/201 J, Publicação em
O1/02/2012).

Diante desse contexto e em consonância com as informações
trazidas aos autos pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça, tem-se que
a aprovação da Resolução n° 175/2013 "foi consecutário da eficácia vinculante

das decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF
J32/RJ e na ADJ 4277/DF, que reconheceram a inconstitucionalidade da
distinção e tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas do
mesmo sexo, bem como, do julgamento do REsp J. J83.378/RS, pela Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela inexistência de óbices
,IUI n° -1966 - Rel ,I/in Cilmar Mendes
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legais à celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo" (fi. 12 das
informações).

Com efeito, as decisões proferidas por essa Suprema Corte e pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos casos referidos, tornam obrigatório o
reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, segundo as
mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.
Assim, encontram-se vinculados a essas decisões os demais órgãos do Poder
Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.

Não obstante os efeitos vinculantes que decorrem de referidos
julgados, Cartórios de Registro Civil recusavam-se a converter uniões estáveis
de pessoas de mesmo sexo em casamento civil. A propósito, vejam-se os
esclarecimentos trazidos aos autos pelo Conselho Nacional de Justiça, em suas
informações, verbis (t1. 03 das informações):

"Com efeito. uma análise dos procedimentos e orientações adotadas
pelas Corregedorias de Justiça estaduais. antes da aprovação do ato
impugnado. indicava a existência de disciplinas dicotômicas para a
conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo.
assim como para a aceitação da habilitação para casamento. Nesse
levantamento. contatava-se que ao menos doze estados admitiam ()
celebração do casamento de pessoas do mesmo sexo antes da edição
da Resolução nO 17512013: ( ..)"

Diante desse contexto, e necessário ressaltar a competência
conferida constitucionalmente ao Conselho Nacional de Justiça para expedir
atos regulamentares, nos termos do artigo I03-B, § 4°, inciso I, da Carta, verbis:

"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze)
membros com mandato de 2 (dois) anos. admitida 1 (uma) recondução.
sendo:
A Dtn° -1966 - Rel ,I,tin. Ci/mar A1endes
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(..)

§ 4° Compete ao ConseLho o controLe da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres
funcionais dosjuízes. cabendo-Lhe. aLém de outras atribuiç()es que lhe
forem conferidas peLo Estatuto da Magistratura:
! - zeLar peLa autonomia do Poder Judiciário e peLo cumprimento do
Estatuto da Magistratura. podendo expedir atos reguLamentares. no
âmbito de sua competência, Oll recomendar providências. ..

De feito, a Emenda Constitucional n° 45/2005 trouxe profundas
alterações ao Capítulo III do texto constitucional, destacando-se a criação do
Conselho Nacional de Justiça, nos tennos do mencionado artigo 103-8, da Carta
Magna.
A Constituição Republicana detalha a competência do referido
órgão, fixando-lhe duas funções precípuas, quais sejam, a de controlar a
atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como a de
realizar o controle ético-disciplinar de seus membros.

Acerca das competências desse Conselho e no que tange à sua
criação, essa Suprema Corte reconheceu, especialmente em face do princípio da
separação e independência dos Poderes, a "subsitência do núcleo político do

princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e
das condições materiais do seu exercício imparcial ,,3.

Com efeito, por ocasião do julgamento da Ação Direta n° 3.367,
Relator Ministro Cezar Peluso, em que se discutiu a criação do Conselho
Nacional de Justiça e as competências que lhe foram outorgadas com a Emenda
Constitucional n° 45, esse Supremo Tribunal Federal afirmou restarem
preservadas a autonomia e a independência do Poder Judiciário em face do

'ADI nO 3.367, Relator Ministro Cezar Peluso, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento em 13/04/2005,
Publicação em 22/09/2006.
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"proeminente papel de fiscal das atividades administrativa e financeira daquele
Poder ,,-1. E concluiu no sentido de que "mais que encargo de controle, o
Conselho recebeu aí uma alta função política de aprimoramento do
autogoverno do Judiciário, cujas estruturas burocráticas dispersas inviabilizam
o

esboço de uma estratégia político-institucional de âmbito nacional"J.

Nesse contexto, tem-se que o caráter nacional atribuído ao
Conselho Nacional de Justiça demonstra a intenção do Poder Constituinte
Refonnador em conferir, ao Poder Judiciário, normatização uniforme, como
fonna de garantir a observância dos princípios constitucionais da moralidade, da
impessoalidade, da legalidade, da eficiência, entre outros. Daí decon'e, portanto,
a competência atribuída ao referido órgão de "expedir atos regulamentares, no

âmbito de sua competência, ou recomendar providências" (artigo 103, § 4°,
inciso I, CF/88).

Diante das mencionadas atribuições constitucionais do Conselho
Nacional de Justiça, tem-se que a resolução questionada foi expedida com a
finalidade de disciplinar nacionalmente a questão, "a fim de que compreensões

regionalmente localizadas - injustificáveis diante da natureza da questão
colocada - infirmem a decisão já consolidada de inexistência de obstáculos à
plena ji-uição do direito de constituição de família por pessoas do mesmo sexo"
(fls. 10/11 das informações).

Assim, o Conselho Nacional de Justiça como "órgão de dimensão

nacional e competências centralizadas pode, sob tais aspectos, responder aos
desafios da modernidade e às deficiências oriundas de visões e práticas
~ Ministro Relator Cezar Peluso, por ocasião do voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 3.367.
5

Idem.
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fragmentárias na administração do Poder "Ó, e, assim, normatizar a questão no
âmbito do Poder Judiciário nacional.

Conclui-se, portanto, que a expedição do diploma atacado insere-se
no âmbito das competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho
Nacional de Justiça, notadamente a de órgão formulador de uma política
judiciária nacional.

Assim, diante da abrangência nacional da atuação do mencionado
órgão e da autorização constitucional que lhe é conferida para a edição de
regulamentos, no âmbito de sua competência, afigura-se legítima a Resolução n°
175/2013.

Diante das razões lançadas, conclui-se pela constitucionalidade da
Resolução n° 175/2013, do Conselho Nacional de Justiça, impondo-se, por
conseguinte, a improcedência do pedido deduzido na presente ação direta.

IV - CONCLUSÃO

Em face do exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pelo
não conhecimento da presente ação direta e, quanto ao mérito, pela
improcedência do pedido veiculado pelo requerente, devendo ser declarada a
constitucionalidade da Resolução nO 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho
Nacional de Justiça.

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se

6

Trecho do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso nos autos da ADI nO 3367/DF (Dl 17.03.2006)
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tem a fazer em face do artigo 103, § 3°, da Constituição Federal, cuja juntada
aos autos ora se requer.

Brasília, Jide agosto

Q
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