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Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil) para modificar os termos
da declaração feita pela presidência da
cerimônia de casamento para celebração do
casamento civil, assegurando o tratamento
igual entre casais.
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PROJETO DE LEI Nº
, DE 2021
(Da Dep. Natália Bonavides)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo modificar os termos da declaração feita pela
presidência da cerimônia de casamento para celebração do casamento civil,
assegurando o tratamento igual entre casais.
Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) passa a vigorar
com a seguinte redação:
“.......................................................................................
Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por
procurador especial, juntamente com as testemunhas e o
oficial do registro, a presidência do ato, ouvida aos nubentes a
afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea
vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: ‘De
acordo com a vontade que acabam de declarar perante mim,
eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento.’
....................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O Código Civil de 2002, apesar de aprovado durante a vigência da
realização do casamento nos mesmos termos do previsto no Código Civil de
1916, sem qualquer adequação que a realidade impõe da existência de uma
pluralidade de configurações de casais e de famílias. Após uma luta firme de
movimentos LGBTs, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o óbvio: é
inaceitável que a ordem jurídica brasileira, sob a vigência da Constituição de
1988, impeça que casais homoafetivos se casem.
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Constituição de 1988, reproduziu em seu texto a declaração solene para

constrangimentos que são verdadeiras violações de direitos. Por isso, é
urgente que o Código Civil seja modificado no sentido de assegurar a
igualdade de tratamento para a diversidade de casais.

PL n.4004/2021

adequação da cerimônia, casais homoafetivos têm sido submetidos a
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Contudo, não basta o reconhecimento do direito ao casamento. Sem a

É um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, conforme prevê a
Constituição Federal, em seu art. 3º, IV, a promoção do bem de todos, sem
qualquer tipo de preconceito. A realização de casamentos com termos que
violam a dignidade de casais milita em sentido contrário ao estabelecido na
Constituição, o que exige uma modificação legislativa para adequar o Código
Civil e a cerimônia de casamento à realidade e à jurisprudência do STF.
Com esse objetivo, o projeto prevê que a presidência da cerimônia de
casamento efetuará o casamento com uma declaração que não faça referência
ao gênero dos nubentes. Nesses termos, solicitamos o apoio dos eminentes
pares para aprovar este projeto de Lei.

Sala de sessões,

de

de 2021.

Deputada Federal NATÁLIA BONAVIDES
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