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Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orientação acerca da gratuidade de selos, emolumentos e custas, relativamente à

habilitação para a celebração do casamento civil, seu registro e primeira certidão aos

reconhecidamente pobres, inclusive quanto aos eventos denominados casamentos

comunitários e similares realizados pelo Governodo Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

Oficiais dos Cartórios de Registro Civil submetidos a sua disciplina, cópia do Despacho n°

3654/2013, do Parecer n° 517/2013 - 3o JA-CGJ, da Informação n° 320/2013 e das fs.04/06,

extraídas do processo supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANC

Corregedora-JGcral da Justiça
IRA PERILO

orcir2xo.'iu;c;
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4632176/2013-Goiânia

Governo do Estado de Goiás

Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N°3cí> A /2013

Cuida-se de expediente através do qual o Secretário de

Estado da Casa Civil, Vilmar da Silva Rocha, solicita auxílio desta Corregedoria na

concretização da política pública governamental denominada "Legalização Civil", por

meio da qual, mediante a celebração de casamentos civis comunitários e gratuitos

procuravam promover a inclusão social das famílias, o resgate da cidadania e o

prestígio do princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que o Estado de Goiás,

para tanto, arcava com o pagamento dos selos, emolumentos e custas junto às

serventias extrajudiciais, relativamente à habilitação para o casamento, para o

registro e para a primeira certidão.

Informa, entretanto, que *(...)3 Procuradoria-Geral do

Estado, ao avaliar a legalidade da medida administrativa em causa, orientou a

Administração Pública estadual a não mais realizar as despesas públicas com o

pagamento dos respectivos selos, custas e emolumentos. Por meio do Despacho

AG n° ))2072/2013 (em anexo), que aprovou o Parecer n° ))81/2013-AS/SECT (em

anexo), o Sr. Procurador-Geral do Estado reconheceu expressamente a

inadequação do gasto público em causa, ao fundamento de que os nubentes que,

em casamentos comunitários, participam do referido programa governamental,

encontram-se, em razão de sua particular situação de hipossuficiência econômica,

isentos, na forma da lei, do pagamento de tributos relativos à prestação daquele

serviço público cartorário".

Ao final, requer "sejam os oficiais de registros públicos das

referidas localidades comunicados para, em atendimento à let não efetuarem a
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, . PODER JUDICIÁRIO
COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

cobrança das custas, selos e emolumentos relativamente à habilitação para o

casamento, registro e primeira certidão de pessoas carentes que, no bojo de uma

política pública governamental, pretendem contrair casamento" (fs. 03//06).

Com a inicial vieram os documentos de fs. 07/28.

Às fs. 31/32, informação da Assessora de Orientação e

Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, acompanhada dos documentos

de fs. 34/35.

Instado a se manifestar, o 3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra

Pires, após ressaltar a ausência de óbice ao atendimento da solicitação, opinou pela

expedição de ofício circular a todos os responsáveis pelos Serviços de Registros

Civis do Estado de Goiás, orientando-os acerca da gratuidade de selos,

emolumentos e custas, relativamente à habilitação para a celebração do casamento

civil, seu registro e primeira certidão aos reconhecidamente pobres, inclusive quanto

aos eventos denominados casamentos comunitários e similares realizados pelo

Governo do Estado de Goiás (fs. 36/38).

In casu, razão assiste ao parecerista, porquanto a isenção

de emolumentos na habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão

para as pessoas cuja pobreza foi declarada, é prevista no parágrafo único do artigo

1.512 do Código Civil1. Por outro lado, a isenção do valor da taxa judiciária na

expedição da certidão de casamento de pessoas reconhecidamente pobres está

inseria no artigo 116,1, p, do Código Tributário Estadual2.

Outrossim, consoante previsão expressa no § 1o do artigo

226 da Constituição Federal o casamento é civil e gratuita a celebração.

Nessa ordem, acolho o parecer retro, subscrito pelo 3o Juiz

Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, e determino seja expedido Ofício Circular a todos os

1Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o

registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for

declarada, sob as penas da lei. /~\

5 e expedidos para pessoas2"art. 116. SSo isentos:l- da taxa judiciária:p) os atos e documentos praticado

reconhecidamente pobres"
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, . PODER JUDICIÁRIO 1$ lh w
Corregedoria corregedoria-Geral da Justiça \|pfer^
geral da justiça Assessoria Jurídica \ ^/
do estado de goiás

Juizes de Direito Diretores de Foro do Estado de Goiás para que orientem os

Oficiais dos Cartórios de Registro Civil do Estado acerca da gratuidade de selos,

emolumentos e custas, relativas à habilitação para a celebração do casamento civil,

seu registro e primeira certidão aos reconhecidamente pobres, especialmente

quanto aos eventos denominados casamentos comunitários e similares realizados

pelo Governo do Estado de Goiás. Com o expediente, encaminhem-se cópia da

inicial (fs. 04/06), da informação de fs. 31/32, da peça opinativa (fs. 36/38) e deste

despacho. Cientifique-se o solicitante, Vilmar da Silva Rocha, das providências

adotadas, encaminhando-lhe cópia das peças acima mencionadas.

Cópia deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, OÇ de setembro de 2013.

Desambargadora NELMÀÔRANCO FERREIRA PFRILO

Corregedora-Geral da Justiça
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corregedoria P0Der judiciário
gera! da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do eslado de goiás Gabinete do 3o Juiz Auxiliar

Processo n° 4632176

PROCESSO: 4632176

NOME: Governo do Estado de Goiás

ASSUNTO: Faz Solicitação

PARECER N°: 517/2013 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

•IWRKCiKIMMIA

Trata-se de expediente (fls. 03/06) da lavra do

Secretário de Estado da Casa Civil, Vilmar da Silva Rocha, solicitando

auxílio desta Corregedoria na concretização da política pública

governamental denominada "Legalização Civil".

Informou que o Estado de Goiás, por meio de sua

Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho, desde 2011, "passou a envidar

esforços para viabilizar, de forma gratuita aos carentes de recursos, a celebração de

casamentos civis, a partir da conversão da união estável daqueles que já convivem

maritalmente. A finalidade da referida política pública governamental, denominada de

'Legalização Civil', é a de promover inclusão social das respectivas famílias, mediante

resgate da cidadania e prestígio do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 03).

Destacou que em eventos comunitários, o Estado de

Goiás, ao promover a celebração de casamentos civis, arcava com o

pagamento dos selos, emolumentos e custas junto às serventias

extrajudiciais, relativamente à habilitação para o casamento, registro e

primeira certidão.

Salientou, entretanto, "que a Procuradoria-Geral do Estado,

ao avaliar a legalidade da medida administrativa em causa, orientou a Administração

Pública estadual a não mais realizar as despesas públicas com o pagamento dos

respectivos selos, custas e emolumentos. Por meio do Despacho AG n° 002072/2013

(em anexo), que aprovou o Parecer n° 0081/2013-AS/SECT (em anexo), o Sr.

Procurador-Geral do Estado reconhece expressamente a inadequação do gasto público

em causa, ao fundamento de que os nubentes que, em casamentos comunitários,

participam do referido programa governamental, encontram-se, Jefff~r$zãjB^e'e sua

AT

1
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VHRttlKIXMA

particular situação de hipossuficiência econômica, isentos, na forma da lei, do

pagamento dos tributos relativos à prestação daquele serviço público cartorário" (fl. 04).

Encaminhou a lista dos casamentos comunitários já

agendados em vários municípios do Estado (fl. 05).

Requereu "sejam os oficiais do registro público das referidas

localidades comunicados para, em atendimento à lei, não efetuarem a cobrança das

custas, selos e emolumentos relativamente à habilitação para o casamento, registro e

primeira certidão de pessoas carentes que, no bojo de uma política pública

governamental, pretendem contrair casamento" (fl. 06).

Encaminhados os autos à Assessoria de Orientação e

Correição, prestou informes (fls. 31/32), esclarecendo que "a isenção de
emolumentos na habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão para as

pessoas cuja pobreza foi declarada, é prevista no parágrafo único do artigo 1.512 do

Código Civil" (fl. 31).

Informou, ainda, que "a isenção do valor da taxa judiciária na

expedição da certidão de casamento de pessoas reconhecidamente pobres está inseria

no artigo 116, I, p, do Código Tributário Estadual" (fl. 31).

Documentação acostada (fls. 07/28).

É o relatório.

O disposto no art. 226, § 1o, da Constituição da

República, faz referência expressa à gratuidade das despesas relativas ao

matrimônio:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial

proteção do Estado.

§ 1o. O casamento é civile gratuita a celebração.

O Código Civil, no seu art. 512, parágrafo único, dispõe

especificamente sobre o casamento de quem não tem condições

financeiras para custear as despesas decorrentes da solenidade:

Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração.

Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro

e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e

custas, para as pessoas cuja pobreza forçfejBfarajJa; sob as

2
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penas da lei.

Na espécie, verifica-se que não há óbice quanto a

solicitação apresentada pelo Secretário de Estado da Casa Civil no sentido

de que sejam os serviços de registro civil orientados a que, na realização

dos eventos comunitários praticados pelo Governo do Estado de Goiás,

com foco na política pública governamental denominada "Legalização
Civil", não seja efetuada cobrança de selos, emolumentos e custas,

relativamente à habilitação para o casamento, registro e a primeira

certidão. Afinal, trata-se de disposição expressa de gratuidade.

Com relação às taxas judiciárias cobradas para a

expedição da certidão de casamento, no caso das pessoas

reconhecidamente pobres, também haverá a isenção da cobrança, nos
termos do que dispõe o art. 116,1, p, da Lei 11.651, de 26 de dezembro de

1991 - Código Tributário do Estado de Goiás'.

Ante ao exposto, sugiro seja expedido ofício circular a

todos os responsáveis pelos Serviços de Registros Civis do Estado de

Goiás, orientando-os acerca da gratuidade de selos, emolumentos e

custas, relativamente à habilitação para a celebração do casamento civil,

seu registro e primeira certidão aos reconhecidamente pobres, inclusive

quanto aos eventos denominados casamentos comunitários e similares

realizados pelo Governo do Estado de Goiás.

Ainda, cientifique-se o solicitante das providências
adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne
Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 30/de ágbsto^Se^OIS.

1 An. 116. Sâo isentos:
I - da Taxa Judiciária:

p) osatos c documentos praticados e expedidos para pessoas reconhecidamente pobres.
3
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PROCESSO: 4632176/2013

NOME : Governo do Estado de Goiás

ASSUNTO : Faz Solicitação

COMARCA : Goiânia

INFORMAÇÃO N° 320/2013

corregedoria poder judiciário fá^
geral da justiça assessoria de orientação e C0RI$|iç]
do estado de goiás

Senhor 3o Juiz Auxiliar:

O Secretário de Estado da Casa Civil, Dr. Vilmar da Silva Rocha,

requer sejam os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e

Tutelas das Comarcas elencadas às fls. 05, comunicando-lhes a não cobrarem os

valores devidos aos emolumentos e taxa judiciária, na habilitação para o casamento,

registro e primeira certidão de pessoas carentes que pretendem contrair matrimônio por

ocasião da realização dos chamados "casamento comunitário".

Em atenção ao Despacho n° 861/2013, informo a Vossa Excelência

que a isenção de emolumentos na habilitação para o casamento, o registro e a primeira

certidão para as pessoas cuja pobreza foi declarada, é prevista no Parágrafo único do

artigo 1.512 do Código Civil.

Já a isenção do valor da taxa judiciária na expedição da certidão

de casamento de pessoas reconhecidamente pobres está inserta no artigo 116, I, p, do

Código Tributário Estadual, que diz:

"Art. 116-São isentos:

I -da taxa judiciária:

p) os atos e documentos praticados e expedidos para pessoas

reconhecidamente pobres."

Assim sendo, entendo ser viável a solicitação feita na peça

1 V -'
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corregedoria poder judiciário l| TTP)
geral da justiça ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO ECORRBçIip:
do estado de goiás '"•••í/^^-y

inaugural destes autos, sendo necessário, para o devido atendimento, a expedição de

ofício-circular aos Oficiais dos Registros Civis das Pessoas Naturais deste Estado,

recomendando-lhes que abstenham da cobrança de emolumentos e taxa judiciária nas

habilitações para o casamento, registro e primeira certidão de pessoas

reconhecidamente pobres que pretendem contrair matrimônio, por ocasião dos

chamados "casamentos comunitários".

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 03 dias do mês de

setembro do ano de 2013.

Simone BernalxJés^Nãscimento Ribeirorde

ASSESSORA

Rua 10, n°150, 11° andar, Setor Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62; 3216-2-377
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corregedoria
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do estado de goiás
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PODER JUDICIÁRIO i| (fcrÊJ
ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO ECORRã'Ç%TlV

Aos 03 dias do mês de setembro de 2013, faço a remessa
destes autos ao3° Juiz Auxiliar, com a devida informação e lavro o
presente termo.

Simone Berfíardes^Nascimento Ribeiro

Assessora de Orientação e Correição

Rua 10, n"l50, 11° andar SetorOeste. Goiânia - Goiás - CFP 74 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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LEI N° 11.651 Pagelofl

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS {| ""TtT".?
Gabinete Civil da Governadoria V?-. "rrrrrjsf-r?;

Superintendência de Legislação. \v *-"•••'

LEI N° 11.651, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991.

Legenda :

Texto em Preto ||Redaç5o em vigor

Texto em Vermelho Redação Revogada

Instituío Código Tributário do Estado de Goiás'.'

AASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1o Esta lei institui o Código Tributário do Estado de Goiás.

LIVRO PRIMEIRO
DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

TlTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2° Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituídaem leie cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 3o Os tributos estaduais são os impostos, as taxas, a contribuição de melhoriae a contribuição previdenciária.

Parágrafo único. A natureza jurídica especifica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva
obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei ou a
destinação legal do produto de sua arrecadação.

Art. 4° Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade
estatal especifica, relativa ao sujeito passivo.

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/l991 /lei_l 1651 .htm 4/9/2013



LEI N° 11.651 Page 1of>--..

Art. 115. Sãoa todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: i ot A-p* ;•;
I-odireito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; \c^ «aSES*_tfy
II - a obtenção de certidões nas repartições públicas estaduais, para defesa de direito e esclarecimento de situação'de,.., ^''

interesse pessoal.

Art. 116. São isentos: -•

I - da Taxa Judiciária:

a) os conflitos de jurisdição;

b) os processos de nomeação e remoção de tutores, curadores e testamenteiros;

c) as habilitações de herdeiros para haver herança ou legado;

d) os pedidos de licença para alienação ou permuta de bens de menores ou incapazes;

e) os processos que versem sobre alimentos, inclusive provisionais e os instaurados para cobrança de prestações
alimentícias já fixadas por sentença;

0 as justificações para a habilitaçãode casamento civil;
NOTA RedaçAo com vigência <te01 03 92 a 31 12 02.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO A ALlNEAT* DOINCISO IDO ART.116PELO ART. 1o DALEI N» 14.382, DE 30.12.02 -VIGÊNCIA: 01.01.03.

f) os assentos do registro civil de nascimento e de óbito, as primeiras certidões respectivas, bem como as justificações
para a habilitação de casamento civil;

g) os processos de desapropriação;

h) as ações de execuções fiscais promovidas pelas Fazendas Públicas Estadual e Municipal;

i) as liquidações de sentenças;

j)as ações de Hab&as Corpus, de Habeas-Data, de mandadode injunção e ação popular;

I) os processos promovidos porbeneficiáriosda Assistência Judiciária gratuita;

m) os processos incidentes nos própriosautos da causa principal;

n) os atos ou documentos que se praticarem ou expediremem cartórios e tabelionatos, para fins exclusivamente militares,
eleitorais e educacionais;

o) as entidades filantrópicas e sindicais;

p) os atos e documentos praticados e expedidos para pessoas reconhecidamente pobres?
II - da Taxa de Serviços Estaduais;

a) os atos pertinentes à vida funcional dos servidores públicos estaduais;

b) os atos e papéis que se relacionarem com instalação e manutenção de caixas escolares;

c) os alvarás para porte de arma solicitados por autoridades e servidores estaduais, em razão do exercício de suas
funções;

d) os atos judiciais de qualquer natureza;

e) os atos praticados para fins eleitorais e militares;
f)os atos praticados em favorde entidades filantrópicas:
NOTA Redaçio com vigência de ot.03.92 a 31 t2.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO A ALlNEA T DO INCISO II DO ART.116PELO ART. 1o. I.DALEI W 13.194. DE26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

f) os atos praticados em favor de entidades filantrópicas, de instituições públicas pertencentes a administração direta,
suas autarquias e fundações;

g) todo e qualquer ato ou documento solicitado às repartições estaduais, para instauração de processo de defesa ou de
interesse ou direito imediato do Estado;

h) os atos e documentos relacionados com pessoas reconhecidamente pobres;

ACRESCIDA A ALlNEAT AO INCISO II DOART. 118 PELO ART. 1*DALEI N° 16849. DE28.12.09- VIGÊNCIA: 30.12.09.

i) o licenciamento anual de veiculo apreendido, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, e arrematado em hasta
pública, quando a data prevista para a realização do licenciamento ocorrer no período compreendido entre a data de sua
apreensão e a de sua arrematação.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 116 PELOART. 1oDALEI N»12.806. DE27.12.95. VIGÊNCIA: 01.01.96.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá instituir outras isenções ou reduções do valor da TSE,
especialmente quanto à taxa incidente sobre a utilização de vias edificadas e conservadas pelo Poder Público Estadual.

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/l 99l/lei 11651 .htm 4/9/2013
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Goiânia, 27 de

ÀIlustre Senhora Desembargadora
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás

NESTA

crt <^CO fa de2dt3.

Senhora Desembargadora Corregedora,

A par de cumprimentá-la, sirvo-me do presente para

solicitar o auxílio desta Corregedoria-Geral de Justiça na concretização da

política pública governamental denominada de "Legalização Civil".

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de

Estado de Cidadania e Trabalho, a partir do ano de 2011, passou a envidar

esforços para viabilizar, de forma gratuita aos carentes de recursos, a

celebração de casamentos civis, a partir da conversão da união estável

daqueles quejá convivem maritalmente. Afinalidade da referida política pública
governamental, denominada de "Legalização Civil", é a de promover a inclusão

social das respectivas famílias, mediante resgate da cidadania e prestígio do
princípio da dignidade da pessoa humana.

Por meio de eventos comunitários, o Estado de

Goiás, ao promover a celebração de centenas de casamentos civis, suportava
o pagamento dos selos, emolumentos e custas junto às serventias
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extrajudiciais, relativamente à habilitação para o casamento, registro e primeira

certidão.

Ocorre, porém, que a Procuradoria-Geral do Estado,

ao avaliar a legalidade da medida administrativa em causa, orientou a

Administração Pública estadual a não mais realizar despesas públicas com o

pagamento dos respectivos selos, custas e emolumentos. Por meio do

Despacho AG n° 002072/2013 (em anexo), que aprovou o Parecer n°

0081/2013-AS/SECT (em anexo), o Sr. Procurador-Geral do Estado reconhece

expressamente a inadequação do gasto público em causa, ao fundamento de

que os nubentes que, em casamentos comunitários, participam do referido

programa governamental, encontram-se, em razão de sua particular situação

de hipossuficiência econômica, isentos, na forma da lei, do pagamento dos

tributos relativos à prestação daquele serviço público cartorário.

De fato, o Código Civil, mediante concretização de

um mandamento constitucional (art. 226, § 1o, CF), garante, textualmente, que

a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos

de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada

(art. 1.512, parágrafo único, CC). Neste sentido, ante a existência de lei

concessiva de isenção tributária, torna-se indevido, tanto por parte dos

nubentes, quanto por parte do Poder Público estadual, o pagamento da exação

respectiva aos oficiais do registro público.

A Administração Pública estadual pretende, sem

violação à lei e, pois, sem o cometimento de improbidades, seguir com a

promoção (fomento) da legalização de uniões estáveis de pessoas carentes,

em eventos comunitários (casamentos coletivos) que terão lugar nos

municípios em que se realizar o "Governo Itinerante" e o "Governo Junto de

Você".

Encontram-se já agendados casamentos

comunitários a serem realizados nos seguintes municípios:

\
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MUNICÍPIO DATA QUANTIDADE

Posse 25/8/2013 100

Valparaíso 1°/9/2013 100

Rio Verde 8/9/2013 200

Goiânia 15/9/2013 200

Senador Canedo 22/9/2013 100

Catalão 29/9/2013 200

Goiânia 6/10/2013 200

Itumbiara 13/10/2013 200

Cidade Ocidental 20/10/2013 200

Goiânia 3/11/2013 200

Porangatu 10/11/2013 300

Jatai 17/11/2013 200

Aparecida de Goiânia 24/11/2013 200

Trindade 1°/12/2013 200

Neste sentido, requeiro à V. Exa. sejam os oficiais

do registro público das referidas localidades comunicados para, em

atendimento à lei, não efetuarem a cobrança das custas, selos e emolumentos f

relativamente à habilitação para o casamento, registro e primeira certidão de
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pessoas carentes que, no bojo de uma política pública governamental,

pretendem contrair casamento.

Ao tempo em que agradeço a disponibilidade desta

Corregedoria-Geral de Justiça em contribuir para o desenvolvimento de ações

de promoção da dignidade da pessoa humana, despeço-me com os meus

melhores cumprimentos.

SECC/R.Arruda.

Vilmar d?
Secretário de Estado da Casa


