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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.521 traz enumeradas as 

condições do impedimento do casamento, apontando expressamente quem não 

podem casar. Nesse artigo, no inciso IV, diz que não podem casar os parentes 

colaterais até o terceiro grau, além de outros que são: os irmãos, unilaterais ou 

bilaterais. Os parentes colaterais de terceiro grau mencionados no citado inciso 

referem-se a tios e sobrinhos, assim, passa-se a saber, que uma das proibições de 

casamento na legislação pertinente é o casamento entre tios-sobrinhos. 

Em 1941 o honroso Presidente da República Getúlio Vargas decretou o 

Decreto-Lei de n° 3.200, que dispões sobre a organização e proteção da família. 

Neste mencionado Decreto-Lei, o Capítulo I é voltado apenas para o casamento 

entre colaterais de terceiro grau, onde há a inserção de uma permissão para os 

mesmos terem a realização do casamento. No artigo 2°, do já mencionado Decreto-

Lei, diz que o juiz pode dispensar o impedimento e permitir a celebração do 

casamento entre os colaterais no terceiro grau desde que haja laudo médico, 

demonstrativo da inexistência de risco de natureza genética ou sanitária para a prole. 

Esse laudo é o chamado exame pré-nupcial de compatibilidade sanguínea. 

 O direito de família a cada dia se supera, e apesar de no atual Código 

Civil não ter expressado casamento entre pessoas do mesmo sexo, o STF (Supremo 

Tribunal Federal) em 2011 reconheceu a união estável entre pessoas de gênero, 

igual e equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis 

entre homens e mulheres, e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça determinou 

através da Resolução 175 a obrigação dos cartórios de todo o país a celebrar o 

casamento civil homoafetivo. 

 Inúmeros julgados já foram dados pelos Tribunais com relação ao 

casamento de tio com sobrinha e tia com sobrinho. O que faz-se pensar 

instantaneamente é que se o casamento entre colaterais de terceiro grau é 

impeditivo, porém há um Decreto-Lei válido que permite apresentação de um exame 

consanguíneo para evitar frutos do casal com problemas físicos e mentais, surge as 

questões equiparando-as com o casamento homoafetivo entre colaterais de terceiro 

grau. Há a necessidade de apresentar o exame consanguíneo para a permissão do 
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casamento homoafetivo entre colaterais de terceiro grau? Pode-se entender, que 

uma vez que um casal homoafetivo não irá gerar frutos, há automaticamente a 

dispensa do exame? Para se concretizar o casamento homoafetivo entre tios-

sobrinhos é necessário autorização judicial? O Decreto-Lei terá efeitos sobre o 

casamento homoafetivo entre parentes de terceiro grau? Assim como demais artigos 

dentre outras leis já ultrapassados, após o reconhecimento do casamento 

homoafetivo, os parentes colaterais de terceiro grau de mesmo sexo que quiserem 

se casar ficam isentos do inciso IV do artigo 1.521 do Código Civil? Estão sujeitos a 

pena do artigo 237 do Código Penal, o casal homossexual parentes colaterais de 

terceiro grau que contraírem casamento sem passarem pelas regras do Decreto-Lei 

3.200 de 1941? 

 Portanto, essas são as hipóteses levantadas para nortear a presente proposta 

de iniciação à pesquisa científica, cuja base metodológica consiste no estudo da 

legislação e jurisprudência, mediante aplicação desses conhecimentos na 

exploração e análise crítica do desenvolvimento e crescimento da legislação rente a 

necessidade dos indivíduos, de modo a mostrar e comparar o entendimento e 

aplicação das normas pertinentes com as práticas atuais no que refere a 

problemática da união de pessoas do mesmo sexo, focalizando na contribuição dos 

estudos para o crescimento e desenvolvimento de legislações aptas e atualizadas 

que atendam os cidadãos de todas as espécies e preferências.  
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 A problemática que será desenvolvida é a da atualização e principalmente da 

interpretação da legislação pertinente confrontando com as últimas mudanças que 

houveram após a aceitação do casamento homoafetivo. Existe uma grande 

necessidade de estudos aprimorados para desenvolver uma interpretação da 

legislação, em volta dos impedimentos e permissões do casamento com notação de 

diferenciação dos impactos sanguíneos no casamento heterossexual x homossexual.   

Em síntese, a pesquisa tem por base a seguinte pergunta: Há 

impedimento jurídico para parentes colaterais de terceiro grau do mesmo sexo se 

casarem, tendo em vista as diferentes interpretações a respeito das normas vigentes? 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

 A recepção do Decreto-Lei 3.200 pelo Código Civil de 2002, traz-se aqui a 

tese do Ministro do STF FACHIN “O Código Civil de 2002 não revoga o Decreto-Lei 

n° 3.200/41”, que ainda diz mais “por se tratar de regra especial com relação ao 

Código Civil, pelo que sua disciplina se mantém íntegra”. Tal entendimento é 

prevalecido em sede doutrinária e inclusive, está aprovado no Enunciado 98 na 

Jornada de Direito Civil. É importante ressaltar que no texto do artigo 183 do código 

Civil de 1916, inciso IV, que já não mais está em vigor, fala sobre o impedimento do 

casamento de parente colateral de terceiro grau igualmente no artigo 1.521 inciso IV 

do Código Civil de 2002.  

Pode-se pensar que logo que o Decreto-Lei foi decretado em 1941, após 

o antigo Código Civil, e o interesse do legislador era um exame de sangue para 

provar que tio com sobrinho poderiam se casar, demonstrando que não teriam 

problemas com a sanidade mental e física dos filhos deste casamento.  

A ideia é concretizar mais uma vez que o Decreto-Lei 3.200 de 1941 está 

em vigor, uma vez que o que refere-se a impedimento de casamento de parente de 

terceiro grau colateral no antigo Código Civil de 1916 e o novo Código Civil de 2002 

não sofreu alterações. Portanto, tanto no Código Civil de 1916, como no código Civil 

de 2002, era impedido o casamento avuncular. 

 O casamento homoafetivo alude a algumas controvérsias que ainda estão 

sendo interpretadas e traduzidas pelos legisladores e doutrinadores. Para tanto cabe 

advertir que no Decreto-Lei 3.200 de 1941, não há nenhuma menção com relação a 

casamento homoafetivo, surgindo daí as questões levantadas para pesquisa, uma 

vez que, as legislações pertinentes não estão atendendo aos novos modelos de 

família. Segundo DIAS, 2016, p. 228: “Ainda que a família continue a ser essencial 

para a própria existência da sociedade e do Estado, houve uma completa 

reformulação do seu conceito”. 

 O acompanhamento da legislação às necessidades da sociedade faz 

referência a contraditórios, uma vez que o surgimento da norma é conforme a 

necessidade. A proibição do casamento entre colaterais de terceiro grau é suavizada 

pelo Decreto-Lei, que permanece em vigor, porque não é incompatível com o 
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sistema jurídico atual. “Provada a inexistência de prejuízo para a saúde da prole, cai 

por terra a vedação legal” FARIAS (2015, p. 174).  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Geral  

 

 Analisar se a legislação do Decreto-Lei 3.200 de 1941 exige a todos os 

modelos de casamento avuncular o exame consanguíneo, e concluir sobre a 

diferenciação do impedimento e permissão de casamento entre colaterais de terceiro 

grau heterossexual e homossexual. 

 

4.2. Específicos 

 

 4.2.1.  Demonstrar as controvérsias da legislação pertinente com o 

avanço e surgimento de novos modelos de família. 

 4.2.2. Criticar a eficácia da legislação pertinente versos o casamento 

homoafetivo. 

 4.2.3.  Debater as consequências da recepção do casamento homoafetivo 

pelo Direito de Família positivo e o avanço da sociedade. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

Faz-se necessário analisar a evolução das entidades familiares. Ao longo 

da história, no Brasil, não se aceitava o casamento homoafetivo. Entretanto com a 

evolução da sociedade e os vínculos conjugais, surgiu a aceitação e legalização do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

Ao aprofundar nos estudos da pesquisa, será de enorme importância a 

participação dos escritos de vários doutrinadores, para impulsionar o trabalho. 

Muitos autores irão surgir no desenvolver do trabalho, sendo alguns deles, Carlos 

Roberto Gonçalves, Maria Berenice Dias, Cristiano Chaves de Farias, Maria Helena 

Diniz. Maria Helena traz pensamentos mais clássicos e tradicionais, enquanto 

Cristiano Chaves está mediano e os outros dois com uma visão contemporânea 

sobre o tema. 

“O casamento, como todas as instituições sociais, varia com o tempo e os 

povos” GONÇALVES (2015, p. 17). Em alguns outros países o casamento 

homoafetivo já está regularizado a mais tempo do que no Brasil, que passou a ser 

legalizado em 2013. Com isso, até os dias de hoje, surge impasses sobre o que se 

diz respeito a essas novas legalizações. 

Diz a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Capítulo 

VII que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, no artigo 

226, § 3°: “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”. O termo entre o homem e a mulher também é citado no Código Civil de 

2002, no artigo 1.517: “O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar...”. O 

dizer ‘o homem e a mulher’ não está sendo utilizado atualmente, uma vez que hoje 

já se admite casamento entre duas mulheres ou dois homens.  

Segundo DIAS (2016, p. 238): “Em nada se diferencie a convivência 

homossexual da união estável heterossexual. A homoafetividade não é uma doença 

nem uma opção livre”. 

O casal homoafetivo tem todos os direitos e deveres de um casal 

tradicional heterossexual. Assim, vale para os cais homossexuais também os 
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impedimentos do casamento. Tais impedimentos são relacionados no artigo 1.521 

do Código Civil de 2002. 

COELHO (2012, p. 66) faz uma observação sobre os impedimentos do 

casamento: 

Não basta ser maior ou ter idade núbil para a pessoa se casar. É necessário, 
ainda, que ela esteja desimpedida. Com os impedimentos, objetiva a lei 
compatibilizar o casamento com valores cultivados pela espécie humana, 
alguns deles desde a pré-história, como a proibição do incesto. Outros 
valores da sociedade ocidental de raízes europeias, como a monogamia, 
também são prestigiados pelas normas sobre impedimentos matrimoniais. 

 

Assim pode-se perceber que há uma preocupação com a tradição da sociedade em 

volta do casamento. Para isto a lei estabeleceu os impedimentos de maiores 

relevâncias. No entanto no Brasil o casamento entre tio e sobrinho que 

consequentemente trará o incesto não é de grande importância, isto porque tio e 

sobrinho não são descendentes do mesmo pai ou mãe, tornando assim invencível 

através do Decreto-Lei 3.200 de 1941. 

Ainda de acordo com COELHO (2012, p. 68): 

Uma vez mais, a preocupação da lei ecoa a incessante busca da 
diversidade genética da espécie humana. Os parentes colaterais de terceiro 
grau provêm de tronco comum, mas não descendem uns dos outros nem 
dos mesmos pais. Essas circunstâncias biológicas e mais a da separação 
por três gerações entre os nubentes reduzem os riscos que a pequena 
diversidade genética representa à perpetuação da espécie. Daí a 
admissibilidade do casamento quando não existirem óbices de ordem 
médica. 

 

DIAS (2016, p. 273) esclarece sobre o impedimento do casamento entre 

colaterais de terceiro grau: 

É proibido o casamento de parentes até o terceiro grau (CC 1.521 IV), 
encontrando-se incluído nesta vedação o casamento entre tio e sobrinha. 
No entanto, o DL 3.200/41, alterado pela L 5.891/73 autoriza sua realização 
mediante autorização judicial . Como o decreto não foi revogado, modo 
expresso, a tendência é reconhecer que não há incompatibilidade com o 
Código Civil, persistindo a possibilidade do casamento desde que médico 
ateste a compatibilidade genética para o casal procriar. 

 

FARIAS (2015, p. 173) também aluda sobre o inciso IV do artigo 1.521 do 

Código Civil:  

A quarta hipótese proíbe o casamento entre os colaterais, até o terceiro 
grau. Atinge, pois, os irmãos e os tios e sobrinhos. Trata-se de verdadeira 
ampliação da regra proibitiva de incesto, em face dos riscos na formação 
física e psíquica da prole, justificando a motivação eugênica. É o que se 
chama exogamia, estendendo a pessoas mais distantes a proibição do 
incesto.Nos primórdios, não se proibiu o casamento entre colaterais. O 
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próprio Texto Bíblico revela o casamento entre Abraão e Sara, irmãos por 
parte de pai (Gênesis, 20: 12). Bem depois, já na época do Império Romano, 
proibiu-se o casamento entre pessoas ligadas por parentesco colateral, 
somente vindo a ser atenuada pelo Imperador Cláudio que, com interesse 
pessoal, permitiu que o tio casasse com a sobrinha. 

 

DINIZ (2015, p. 86) aborda a questão do impedimento entre colaterais de 

3º grau. Segundo ela o casamento avuncular não é mais invencível, e trata: 

...os parentes de terceiro grau poderão casar-se se dois médicos que os 

examinarem atestarem-lhes a sanidade, afirmando não ser inconveniente, 
sob o ponto de vista da saúde de qualquer deles e da prole, a realização do 
casamento. Esse certificado pré-nupcial equivale a dispensa. 

 

Talvez, pode-se entender, que caso um casal homossexual parentes 

colaterais de 3º, realizem uma união estável ou casamento em uma cartório, o 

mesmo não será válido.  

 

VENOSA (2015 p. 78) aborda a questão dos colaterais de 3º grau: 

“Permite-se o casamento desses colaterais se apresentado atestado de 
sanidade que afirme não existir inconveniente para o matrimônio sob o 
ponto de vista as saúde dos cônjuges e da prole. Sem esse documento, 
todavia, o casamento será nulo”. 

 

Enfim, os títulos usados tem o intuito de explanar de maneira mais 

abrangente o assunto mencionado neste projeto de pesquisa, sendo que os autores 

citados e outros que surgirão serão de imensa importância ao longo da pesquisa, 

com respeitado conteúdo que ajudarão no aprofundamento das explorações do 

trabalho. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

O tipo de pesquisa a ser utilizado no presente estudo de será o 

bibliográfico, através da legislação brasileira em vigor, sendo principalmente o 

Código Civil de 2002 e o Decreto-lei 3.200 de 1941, além de diversos materiais 

como livros e artigos jurídicos e a jurisprudência correspondente ao tema. Será feita 

coleta de dados em livros, artigos publicados em revistas especializadas, acórdãos 

de tribunais superiores e textos publicados na Internet com a devida fonte de autoria. 

 

Observados os limites da estabelecidos para a abordagem temática, a 

pesquisa será desenvolvida, dentre outros meios que se demonstrarem necessários, 

da seguinte forma: 

a) levantamento bibliográfico; 

b) estudo crítico de correntes teóricas e pronunciamentos judiciais; 

c) obtenção e análise da legislação; 

d) identificação de aspectos controvertidos; e 

e) identificação dos efeitos jurídicos e sociais. 
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7. CRONOGRAMA DE PESQUISA (previsão) 

 

Mês/Ano Descrição das Atividades 

08/2017 Levantamento bibliográfico. 

Início da pesquisa.  

09/2017 Estudo preliminar de aspectos cuja compreensão seja necessária ao 

entendimento da temática e da abordagem escolhida. 

Participação no encontro presencial do Grupo de Pesquisa Direitos 
Fundamentais e Políticas Públicas (GPDFPP). 

10/2017 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

11/2017 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

12/2017 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

01/2018 Elaboração do relatório parcial. 

02/2018 Entrega do relatório parcial. 

Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

03/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

04/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

05/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

06/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

07/2018 Elaboração do relatório final. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

08/2018 Entrega do relatório final. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

Publicação de artigo científico. 
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8. ORÇAMENTO (estimativa) 

 

DESPESAS VALORES (R$) 

Resma de papel 200,00 

Gastos com transporte 250,00 

Cartuchos de tinta de impressora 150,00 

Aquisição de livros 900,00 

Fotocópias 200,00 

Aquisição de mídias para armazenamento de dados 80,00 

Total ............................................................................ 1.780,00 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

O presente projeto enseja despertar interesse na discussão do tema do 

casamento entre parentes de terceiro grau com pessoas do mesmo sexo, além disso 

espera-se cooperar a abrangência do assunto que é controverso, interessante e de 

enorme valor. 

O Código Civil traz os impedimentos para o casamento: 

“ Artigo 1.521, Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o 
foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 
grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. 

 

A sociedade está em constante mudanças, acarretando um grande 

avanço e surgimento de novos modelos de família, que a legislação não consegue 

acompanhar, deixando-a assim desconfortada perante o judiciário. O casamento 

homoafetivo, ainda recente no Brasil, não recebe nenhum respaldo legislativo por lei, 

o que se tem são apenas o julgado do SFF e a Resolução do CNJ. Até mesmo na 

Carta Magna de 1988, o casamento é citado como somente entre homem e mulher, 

isso também acontece no Código Civil de 2002.  

Os casais homoafetivos sofrem discriminação e preconceito da sociedade, 

como se já não bastasse ainda é pobre em relação ao judiciário, que está apenas 

iniciando a acolhe-los. As consequências do casamento homoafetivo pelo Direito de 

Família positivo são inúmeros artigos ultrapassados e entendimentos distorcidos e 

diferentes sobre a questão.  

Portanto é uma dúvida se no casamento homoafetivo de parente colateral 

de terceiro grau vai-se exigir o exame, uma vez que o casal não terá filhos 

consanguíneos biológicos de mesmo sangue. Espera-se a solução e conclusão da 

abordagem elaborada em cima das questões mencionadas anteriormente. 
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