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RESUMO 

 

Os artigos 1.556 e 1.557, inciso I, do Código Civil preveem a anulabilidade do casamento 

contraído mediante erro essencial de pessoa no que toca à identidade, honra e boa-fama do 

cônjuge. Uma vez que tais conceitos são juridicamente indeterminados, cabe à doutrina e à 

jurisprudência, enquanto fontes do Direito, atribuírem sentido à norma através de uma 

interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Nesse trabalho foi realizado levantamento 

bibliográfico e recorte jurisprudencial, em que se verificou que a doutrina e a jurisprudência, 

em linhas gerais, costumam apontar a homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade 

não comunicadas ao cônjuge antes do matrimônio como exemplos abarcados pelo enunciado 

jurídico acima mencionado; além disso, existe projeto de lei visando incluir, no Código Civil, 

a última como hipótese expressa de anulabilidade por erro. Dessa maneira, passou-se à análise 

da compatibilidade dessa interpretação com a sistemática dos direitos humanos fundamentais, 

estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e por tratados internacionais de direitos 

humanos, uma vez que tais documentos jurídicos devem nortear todo o trabalho hermenêutico 

do operador do Direito, em razão da supremacia da Constituição e do status de supralegalidade 

dos diplomas internacionais. A partir dos dados e argumentos apresentados, constatou-se que 

não existe compatibilidade entre a interpretação em comento e a dignidade humana, porquanto 

viola direitos fundamentais de liberdade, igualdade e privacidade e seus desdobramentos 

(autodeterminação, antidiscriminação e esquecimento, respectivamente); isso, porque a 

expressão da sexualidade e determinação pessoal de gênero são liberdades individuais que não 

podem ser limitadas pelo Estado, uma vez que não existe periculosidade social capaz de 

justificar tal intervenção; além disso, fere o postulado da igualdade conceder tratamento jurídico 

desigual a situações análogas, cujo único diferencial seja a orientação sexual ou a identidade 

transgênera; por fim, avilta o direito à privacidade exigir que a pessoa transexual ou que 

manteve relacionamentos homossexuais exponha tais fatos obrigatoriamente a toda e qualquer 

pessoa com que venha a se relacionar, haja vista que tais acontecimentos dizem respeito 

somente a sua vida íntima. 

 

Palavras-chave: anulação de casamento; erro essencial de pessoa; direitos humanos 

fundamentais; transexualidade; homossexualidade; bissexualidade. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The articles 1.556 and 1.557, I, of Civil Code foresee marriage annulment in case of error of a 

person, when it refers to the spouse’s identity, honor and good reputation. Once such concepts 

are legally undetermined, it’s upon the doctrine and jurisprudence, as sources of the law, to 

assign meaning to the law through systematic interpretation of the legal ordering. In this work, 

bibliographic and jurisprudential surveys were performed, in which it was identified that the 

doctrine and the jurisprudence, usually deem homosexuality, bisexuality, and transsexuality 

that is not communicated to the spouse before marriage as hypotheses of marriage annulment 

from the legal texts mentioned above; furthermore, there is a bill seeking to include, in the Civil 

Code, the latter as an explicit hypothesis of annulment due to error of a person. Thus, the 

compatibility of the interpretation with the fundamental human rights discipline, established by 

the Federal Constitution from 1988 and by international human rights treaties, was analyzed, 

since they must guide all the interpretive work of the jurists, in order to obey the supremacy of 

the Constitution and supra-legal status of the international documents. Based on the data and 

arguments presented, it was verified that there is no compatibility between the interpretation in 

question and human dignity, for it violates fundamental rights of freedom, equality and privacy 

and its outcomes (autodetermination, antidiscrimination, the right to be alone, respectively); 

that happens, because the expression of sexuality and gender determination are individual 

freedoms that cannot be limited by the State, once there is no social danger able to justify such 

intervention; moreover, giving unequal legal treatment  to analogous situations, which only 

differential is sexual orientation or transgender identity, disrespects the equality postulate,; 

finally, it goes against the right to privacy to demand from a transsexual person or a person who 

has kept homosexual relationships to disclose such facts mandatorily to each and every person 

with whom they might have a relationship, considering that such occurences only concern their 

private life. 

 

Keywords: marriage annulment; error of a person; fundamental human rights; transsexuality; 

homosexuality; bisexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil tem como fundamento 

a dignidade humana (artigo 1º, inciso III), estabelecendo como objetivo fundamental a ser 

perseguido o de construir uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos ou quaisquer 

formas de discriminação (artigo 3º, incisos I e IV). No mesmo sentido, compõem o 

Ordenamento Jurídico brasileiro documentos internacionais, supralegais1 e cogentes, tais como 

o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, através dos quais o Brasil se comprometeu a respeitar os direitos e liberdades neles 

previstos, garantindo o livre exercício a toda pessoa sujeita a sua jurisdição, sem discriminação 

por qualquer motivo. 

Dessa maneira, é imperioso perceber que o Ordenamento Jurídico pátrio contempla a 

proteção à antidiscriminação como instrumento para a efetivação dos direitos acima 

mencionados às pessoas que são marginalizadas em razão de características que lhes são 

inerentes, como deficiência, cor da pele, origem étnica, e orientação sexual diversa da 

estabelecida pelo conjunto social como “normal”. Corrobora com isso, por exemplo, a 

ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que 

resultou na elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 de 2015), que, por 

sua vez, estabeleceu diversas alterações na legislação brasileira visando o fim do estigma com 

relação à pessoa com deficiência. 

Contudo, ainda são opostas diversas barreiras à realização do direito à 

antidiscriminação. Em especial, no que toca à pauta da comunidade2 LGBTTI (formada por 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais), uma vez que apoiar medidas de 

inclusão do grupo pode causar a impopularidade dos políticos, devido a não aceitação dessas 

pessoas pelos socialmente conservadores (DIAS, [201-], p. 2). Assim, os representantes do 

povo coadunam (seja pela omissão parlamentar, seja pela incitação direta à discriminação) com 

                                                             
1 O parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, 

estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3/5 dos parlamentares das duas Casas 
do Congresso Nacional em votação realizada em dois turnos têm status de Emenda Constitucional. Foram 

internalizados de acordo com esse procedimento, até o momento do fechamento desse trabalho, a Convenção 

Internacional de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo (Decreto 

nº 6.949/2009) e o Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso a obras escritas por pessoas com deficiência 

visual (Decreto nº 9.522/2018). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que 

os tratados internacionais que não obedecessem a esse trâmite estariam hierarquicamente abaixo da Constituição 

Federal, mas acima das leis ordinárias e complementares (vide voto do relator Min. Luiz Fux na ADI 5.240). 
2 Ao longo deste trabalho, a expressão “comunidade” foi utilizada para designar um grupo de pessoas que, ainda 

que não estejam concentradas num mesmo território, possuem interesses ou características comuns (GIDDENS; 

SUTTON, 2017, p. 217-222). 
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o “massacre” dessa comunidade, que vai desde a negação ao exercício dos direitos básicos até 

a morte. 

Diante da atuação legislativa precária, o Poder Judiciário já se debruçou sobre a 

demanda de homossexuais e bissexuais, quando, exercendo sua função contramajoritária e com 

base na ideia de constituição material, contornou a redação da Constituição Federal de 1988 e 

decidiu pela equiparação de casais homossexuais aos heterossexuais quanto à união estável e 

ao casamento (BRASIL, 2011a, 2011b)3. Ocorre que outras normas jurídicas ainda precisam 

ser submetidas a controle de constitucionalidade e convencionalidade, pois há diversos 

dispositivos discriminatórios dispersos no ordenamento jurídico (RIOS, 2001, p. 282).  

Assim, através do presente estudo, objetiva-se verificar se existe compatibilidade entre 

os postulados constitucionais e convencionais e a interpretação que torna legítima a 

consideração da transexualidade, homossexualidade ou bissexualidade como erro essencial na 

pessoa do cônjuge (TARTUCE, 2017, p. 68; MADALENO, 2016, p. 238-239; GONÇALVES, 

2012, p. 146-147). Isso porque a figura do erro permite a anulação do matrimônio com efeito 

retroativo (artigo 1.556 do Código Civil), sendo certo que uma das hipóteses previstas na 

legislação civilista é a falsa percepção no que toca à identidade, honra e boa fama do consorte 

(artigo 1.557, inciso I, do Código Civil). 

Cabe ressaltar, ainda, que tal interpretação no âmbito do Direito Civil reflete também 

na seara Criminal, haja vista que o induzimento a erro para celebração de casamento é crime, 

tipificado no artigo 236 do Código Penal, sujeito à pena privativa de liberdade, na modalidade 

detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Ou seja, uma vez que se assuma existir erro nas 

situações supramencionadas, além do aspecto civil caracterizado pela anulação do casamento e 

seus consequentes efeitos pessoais (alteração do nome, caso tenha um dos nubentes adotado o 

sobrenome do outro, e do estado civil) e patrimoniais (desfazimento do pacto antenupcial, 

alteração da condição de herdeiro ou meeiro, perda de direitos condicionados à qualidade de 

dependente), pode haver persecução penal em desfavor daquele sobre o qual o erro recai, que 

pode até mesmo ter sua liberdade de locomoção tolhida, o que reforça a necessidade do debate. 

Para atingir tal objetivo, a construção do trabalho se deu da seguinte maneira: a fim de 

situar o leitor no contexto em que a discussão proposta se insere, no primeiro capítulo foi feita 

uma breve análise sobre as condições de vida das pessoas transexuais, homossexuais e 

bissexuais no Brasil, abordando os principais avanços sociais e normativos respectivos e os 

                                                             
3 Em 13 de junho de 2019, quando da conclusão do julgamento da ADO 26 e do MI 4733, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, por 8 (oito) votos a 3 (três), equiparar a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero 

ao crime de racismo, para fins de aplicação da Lei nº 7.716/1989. 
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obstáculos ainda enfrentados. No capítulo seguinte, adentra-se aos aspectos legais e teóricos da 

anulação de casamento em razão do erro de pessoa e do crime de induzimento a erro para 

contração do matrimônio, especificamente no que toca à transexualidade, homossexualidade e 

bissexualidade. Já no terceiro capítulo, realiza-se recorte jurisprudencial para averiguar se tais 

características são aceitas pela jurisdição como ensejadoras de erro essencial de pessoa para 

fins de anulação do casamento e de condenação pelo tipo penal correspondente. Por fim, o 

quarto capítulo é espaço de discussões acerca da constitucionalidade e convencionalidade, sob 

a ótica dos direitos humanos fundamentais, dos posicionamentos doutrinário e jurisprudencial 

constatados nos dois capítulos imediatamente anteriores. 

 

2 SITUAÇÃO SOCIOJURÍDICA DO(A) TRANSEXUAL, DO(A) HOMOSSEXUAL E 

DO(A) BISSEXUAL NO BRASIL4 

 

2.1 Cultura hetero-cis-normativa e machismo 

 

Desde o nascimento de uma criança, ou até mesmo antes, a genitália determina como 

será criada: a cor do quarto e das roupas, o nome, as tarefas domésticas que serão ou não 

assumidas, os brinquedos e brincadeiras. Na escola, enquanto instituição, a cultura dominante 

é novamente projetada na criança de acordo com sua designação sexual: meninas fazem aula 

de balé, meninos jogam futebol; para as comemorações, meninas levam comida, meninos levam 

bebida. 

Por razão da função de gênero que lhes é atribuída tão logo se tome conhecimento do 

sexo biológico, de que decorre a criação diferenciada que se dá a meninos e meninas, 

“expectativas são formadas, ideologias culturais são absorvidas e, se espera que aquelas que 

sejam identificadas automaticamente como garotas ajam como garotas, e aqueles que sejam 

identificados como garotos ajam como garotos” (PACHECO; PACHECO, 2016, p. 213). Para 

Pierre Bourdieu: 

O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário de 

princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse programa social de percepção 

incorporada aplica-se a todas as coisas do mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, 
em sua realidade biológica: é que ele constrói a diferença entre os sexos biológicos, 

conformando-a aos princípios de uma visão mítica do mundo, enraizada na relação 

arbitrária de dominação dos homens sobre as mulheres, ela mesma inscrita, com a 

divisão do trabalho, na realidade da ordem social. A diferença biológica entre os 

                                                             
4 Considera-se transexual quem se identifica com o gênero oposto do que lhe é atribuído em decorrência de seu 

sexo biológico; considera-se homossexual aquele que sente atração sexual por pessoa do mesmo gênero que o seu; 

considera-se bissexual quem sente atração sexual por pessoas de ambos os gêneros. Leia-se gênero como 

identidade feminina ou masculina, sem que tal identificação esteja necessariamente vinculada ao sexo biológico. 
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sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a 

diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como 

justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros (...) 
(BOURDIEU, 2002, p. 14-15) (grifei). 

 

Até mesmo a sexualidade da criança é projetada: se menina, gostará de meninos e, se 

menino, gostará de meninas. De uma maneira geral, desde criança, o indivíduo é orientado a 

gostar ou não de determinadas coisas de acordo com seu sexo biológico, de maneira que sua 

função, seu lugar na sociedade também é definido de acordo com essa característica.  

Mas, ao longo de toda história da humanidade, existiram pessoas que não correspondiam 

ao papel social que lhes fora atribuído, sendo as transgressões ligadas à orientação sexual e à 

identidade de gênero as mais nítidas e polêmicas (PACHECO; PACHECO, 2016, p. 207). Isso 

ocorre porque a biologia dos corpos não determina por si só a identidade e personalidade do 

indivíduo que neles habita, de modo que essa indeterminação “autoriza (...) interpretações 

antagônicas, oferecendo aos dominados [aqui referidos como toda e qualquer pessoa sujeita à 

socialização da biologia e à biologização do social] uma possibilidade de resistência contra o 

efeito da imposição simbólica” (BOURDIEU, 2002, p. 18). Esses sujeitos, enquanto 

transgressores da normatividade imposta, sofreram perseguição e foram marginalizados com 

base em fundamentos clínico-jurídicos.  

O discurso clínico internacional, durante muito tempo, tratou a homossexualidade e a 

transexualidade como desvios da personalidade humana, caracterizando-as como patologias. O 

“homossexualismo” foi excluído do rol de doenças da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, da Organização Mundial de Saúde, em 17 de 

maio de 1990 (CID 10), e a retirada do Transtorno de Identidade de Gênero (TIG) foi anunciada 

em 18 de junho de 2018 (CID 11, que pode ser adotada pelos Estados-membros das Nações 

Unidas a partir de maio de 2019), sendo incluída em capítulo sobre a saúde sexual, vez que 

pode demandar acompanhamento médico (UNAIDS, 2018). 

Já o discurso jurídico consolidou os critérios da normalidade, sendo o instrumento 

utilizado para perpetuar a diferenciação binária de gêneros (mulher-homem) e a ideia de 

necessária e supostamente natural correspondência entre o sexo biológico e a expressão de 

gênero, ao estabelecer que a constituição de família depende da alteridade de sexo entre os 

cônjuges e ao determinar a inscrição do sexo quando do registro de nascimento, por exemplo. 

Além disso, também é responsável por normatizar a visão essencialista da sexualidade, segundo 

a qual a heterossexualidade é natural e as demais formas de sexualidades são desvirtuadas e, 

por isso, inferiores e inaceitáveis (PACHECO; PACHECO, 2016, p. 206-209). 
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As Ordenações Filipinas previam como sanções às práticas homossexuais (chamadas de 

sodomia, à época) serem os corpos dos indivíduos queimados e os bens confiscados, bem como 

serem tidos por infames os filhos e netos. Com a vigência do Código Criminal (1830), a 

homossexualidade foi descriminalizada. Todavia, continuou sendo enfrentada socialmente com 

preconceito e violência, que refletem até os dias de hoje na discriminação da pessoa 

homossexual em diversas ocasiões no dia-a-dia, como no exercício dos direitos de locomoção 

e expressão e no acesso ao mercado de trabalho, ao sistema de saúde e aos cargos públicos, por 

exemplo (RIOS, 2001, p. 279-280). 

Discriminação de igual monta também recai sobre as pessoas transexuais enquanto 

transgressoras da “normalidade humana cisgênera” imposta como verdadeira. Em decorrência 

da rebeldia contra sua suposta natureza, são submetidas a situações degradantes e desumanas. 

Diversas são as manifestações de violência física na realidade brasileira, que é facilitada pela 

posição que a pessoa transexual geralmente assume na sociedade. Em razão da exclusão, em 

alguns casos, assumir empregos marginalizados, como prostituição e tráfico de drogas, torna-

se a única possibilidade de sobrevivência, o que as deixa ainda menos protegida pelo Estado e 

até mesmo é utilizado para justificar a violência sofrida. De acordo com mapeamento feito pela 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA (BENEVIDES, 2018, p. 14), 

somente no ano de 2017, foram assassinados 179 (cento e setenta e nove) travestis e transexuais 

no Brasil. Uma das vítimas desses crimes de ódio foi Dandara dos Santos, espancada e 

assassinada por homens que gravaram as cenas de tortura, deixando nítida a motivação do ato. 

Essa violência estrutural – física e atitudinal, produzida e reproduzida nos diversos 

âmbitos de convivência social (família, escola, mercado de trabalho, igreja, Estado) – se torna 

cada vez mais explicitada e, em mesma proporção, resistida, na medida em que 

vive-se o declínio e o esgotamento de uma cultura monolítica, linear, determinista 

hierárquica e totalizante. Assiste-se o desvelar complexo de novos processos 

identitários com potencialidades criadoras, capazes de instaurar direções múltiplas 

que favorecem representações conceituais, individualidades, subjetivas e fluxos 

diferenciados. 
(...) O fato é que grupos, sociedades que por muito tempo foram excluídas do processo 

de construção do Estado nacional da modernidade, hoje surgem e (re)surgem exigindo 

seus direitos enquanto sujeitos de direito (PACHECO; PACHECO, 2016, p. 205). 

 

Em que pesem os muitos esforços empreendidos para combater a discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero, o Poder Público continua inerte no que toca à adoção 

de medidas destinadas à tutela específica da dignidade dos homossexuais e transexuais, e sequer 

se mostra disposto a reconsiderar seus próprios atos discriminatórios à luz dos direitos 

fundamentais dessas pessoas. Ao contrário, como denuncia Roger Raupp Rios (2001, p. 282), 
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“as discriminações por orientação sexual estão dispersas praticamente por todo ordenamento 

jurídico”, e o mesmo ocorre em prejuízo das pessoas transexuais. 

Diversos são os avanços já conquistados pela comunidade LGBTTI em relação aos seus 

direitos, como se discutirá adiante.  

Entretanto, como contraponto às propostas destes movimentos pelo direito à 

diversidade, vemos a permanência, no campo das práticas jurídicas, de um discurso 

extremamente preconceituoso (...). E, nesse sentido, (Streck e Baratta, 2009) nos 

orienta que ‘há uma urgente necessidade de mudança no imaginário dos juristas’, 

capaz de romper com o paradigma inscrito na dogmática jurídica, paradigma, este sim, 

por constituição, excludente (PACHECO; PACHECO, 2016, p. 219). 

 

2.2 Cirurgia de transgenitalização e alteração do registro civil 

 

Muito embora não seja critério definidor da transexualidade (GALLI; VIEIRA; GIAMI; 

SANTOS, 2013), a cirurgia de redesignação sexual é procurada por muitas pessoas que se 

sentem desajustadas com as características sexuais primárias de seu corpo, por ser uma maneira 

de equiparar sua aparência ao gênero com o qual se identifica. Atualmente, a técnica cirúrgica 

é bastante difundida, mas enfrentou diversos questionamento ético-jurídicos por parte da classe 

médica, em razão de não ter sido regulamentada através de lei (DIAS, 2005, p. 1). 

A ausência de legislação que estabelecesse parâmetros e condições para a realização do 

procedimento, como técnica apta a “tratar” o então Transtorno de Identidade de gênero, fez com 

que o IV Congresso Brasileiro de Medicina Legal (1974) a classificasse como mutilante, pelo 

que feriria o Código de Ética Médica e foi enquadrada penalmente como lesão corporal 

gravíssima. Tal posicionamento clínico-jurídico deu ensejo à condenação em primeira instância 

de Roberto Farina (cirurgião plástico responsável pela primeira cirurgia de redesignação sexual 

no Brasil, realizada em 1971), incurso no artigo 129, §2º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) 

anos de reclusão em 1978. Após inúmeras manifestações da comunidade científica 

internacional em seu favor, o médico foi inocentado pelo Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo em 1979 (ROSSI, 2018). 

Através da Resolução nº 1.482 de 1997, o procedimento foi autorizado, a título 

experimental, pelo Conselho Federal de Medicina, 

CONSIDERANDO que a cirurgia de transformação plástico-reconstrutiva da 

genitália externa, interna e caracteres sexuais secundários não constitui crime de 

mutilação previsto no artigo 129 do Código Penal, visto que tem o propósito 

terapêutico específico de adequar a genitália ao sexo psíquico (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 1997, online).  
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Atualmente, por força da Resolução CFM nº 1.955/2010 (que revogou a anteriormente 

citada), é autorizada a cirurgia de transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia5 e 

procedimentos complementares (artigo 1º), e, a título experimental, a cirurgia do tipo 

neofaloplastia6 (artigo 2º). Para que a(o) paciente se submeta ao procedimento, é necessário que 

não tenha transtornos mentais e apresente, por no mínimo 2 (dois) anos (de maneira contínua e 

consistente), desconforto com o sexo anatômico natural e manifeste desejo expresso de eliminar 

os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do 

sexo oposto (artigo 3º). São selecionadas(os), por equipe multidisciplinar composta por médico 

psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, quem possuir diagnóstico 

médico de transgenitalismo, possuir mais de 21 (vinte e um) anos de idade para a intervenção 

cirúrgica e não apresentar características físicas inapropriadas para a cirurgia (artigo 4º) 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010). 

O procedimento (inclusive hormonal não cirúrgico) é oferecido pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, nos termos da Portaria nº 457/2008, mas só pode ser realizado em hospitais 

devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina, que possuam equipe 

multidisciplinar para diagnosticar e indicar o método terapêutico (artigo 5º), e nos ambulatórios 

a eles vinculados. São 5 (cinco) os estabelecimentos que realizam a operação de maneira 

gratuita atualmente (GOVERNO DO BRASIL, 2015): Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás (GO), Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (RS), Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (RJ), e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife 

(PE). 

O número reduzido de estabelecimentos autorizados, a burocracia envolvida e a possível 

falta de preparo dos profissionais7 dificultam o acesso das pessoas transexuais aos 

procedimentos. De acordo com matéria publicada na revista eletrônica Carta Capital (2017), o 

tempo de espera do SUS é de aproximadamente 10 (dez) anos, e não há transparência sobre a 

posição que cada paciente ocupa na fila, o que compromete a saúde mental da pessoa transexual 

causando extenuante sofrimento emocional. Essa desídia do Poder Público fica claramente 

retratada no caso Luiza Melinho vs. Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016). 

                                                             
5 Neocolpovulvoplastia é o procedimento utilizado para adequar a genitália masculina à feminina. 
6 Neofaloplastia é o procedimento utilizado para adequar a genitália feminina à masculina. 
7 Em entrevista concedida à Carta Capital (2017), Daniela, que aguarda a realização da cirurgia de redesignação 

sexual, conta ter sofrido com a falta de acolhimento e sensibilidade por parte da equipe, mesmo sendo atendida 

em ambulatório especializado que integra o SUS. 
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Desde 1997, após sua primeira tentativa de suicídio motivada pela inconformidade com 

seu sexo biológico, Luiza Melinho passou a ser atendida pelo Hospital de Clínicas da 

UNICAMP, objetivando justamente se submeter aos procedimentos necessários para a cirurgia 

de transgenitalização e outras, tendo sido aceita no Programa de Afirmação Sexual do Hospital 

da Universidade em 2001. Todavia, o referido hospital parou de realizar tais cirurgias, devido 

a sua complexidade e a inexistência de equipe multidisciplinar conforme exigido pelo Conselho 

Federal de Medicina. Essa situação, somada ao fato de não ter conseguido atendimento no 

Hospital da Universidade de São Paulo (instituição pública habilitada mais próxima da 

residência de Luíza) por falta de vagas, levou Melinho a mutilar seu órgão genital em 2002. 

No mesmo ano, ajuizou ação em face do hospital da Universidade Estadual de 

Campinas, tendo lhe sido negada a tutela antecipada para a realização da cirurgia de adequação 

da laringe (2003), que fora cancelada pela instituição. Diante de tantas frustrações e de sua 

necessidade de se submeter ao procedimento, Luiza Melinho se endividou para custear a 

cirurgia em hospital particular (2005), e passou a pleitear que o Poder Público a ressarcisse. 

Quando do provimento final (2006), sua demanda foi indeferida em decisão 

monocrática de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(2008)8. O argumento utilizado para fundamentar as decisões foi a inexistência do direito, de 

modo que Melinho possuiria mera expectativa de realizar a cirurgia, não havendo nenhuma 

relação obrigacional do hospital que ensejasse sua condenação.  

Diante disso, em 2009, Melinho recorreu à Comissão Interamericana de Direito 

Humanos, por ter o Brasil se negado a realizar sua cirurgia de adequação de gênero através do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo a peticionária, não só ela, mas todas as pessoas que 

buscaram o Hospital da Unicamp para realizar o procedimento sem obter êxito tiveram seus 

direitos violados. 

O Estado brasileiro sustentou ser inadmissível o ingresso perante o organismo 

internacional, vez que não foram esgotadas todas as vias internas existentes para a tutela 

pretendida ante a ausência de interposição de recurso às instâncias extraordinárias (RE e REsp), 

bem como não ter havido violação da Convenção Americana de Direitos Humanos neste caso.  

Não obstante a essas alegações, em 14 de abril de 2016, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos – CIDH acolheu a petição de Melinho (por ter havido retardo injustificado 

                                                             
8 Os dados referentes ao processo não foram localizados, nem mesmo em pesquisa realizada no sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As informações mencionadas ao longo do texto foram extraídas do 

Relatório de Admissibilidade nº 11/16 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do artigo “O sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e a discriminação contra pessoas LGBTTI: panorama, potencialidade e 

limites”, de Roger Raupp Rios. 
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na tramitação do processo judicial, não se podendo exigir a pré-interposição dos recursos) no 

que tange à possível violação da integridade pessoal (artigo 5), das garantias judiciais (artigo 

8), da proteção da honra e da dignidade (artigo 11), da igualdade (artigo 24), da proteção judicial 

(artigo 25) e do desenvolvimento progressivo (artigo 26), tutelados pela mencionada 

convenção. 

 

2.3 O reconhecimento como entidade familiar 

 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar da união estável (artigo 226, parágrafo 3º), 

prevê que é relação travada entre pessoas de sexos opostos, e que cabe ao Poder Público 

proteger a entidade familiar a facilitar a conversão da união em casamento. O requisito de 

alteridade de sexos foi reproduzido também no Código Civil (artigo 1.723), e gerou diversos 

conflitos no Direito das Famílias, uma vez que as relações homoafetivas só chegavam a ser 

reconhecidas como sociedade de fato e, não, união estável.  

Já no que toca ao casamento, o códex civilista estabelece que é formado por homem e 

mulher, tendo em vista que utiliza tais expressões para designar os nubentes (artigo 1.5.14). 

Essa previsão normativa, somada a fatores sociais (e deles decorrente), fez com que durante 

muito tempo o casamento fosse compreendido como “vínculo jurídico entre o homem e a 

mulher” (DINIZ, 2010, p. 1051, apud TARTUCE, 2016, p. 1205). 

Isso implicava num tratamento desigual para com os casais homossexuais, uma vez que 

lhes era negado direitos próprios das(os) companheiras(os) e cônjuges. Os benefícios 

previdenciários, como pensão por morte, não eram concedidos; a utilização de plano de saúde 

na qualidade de dependente não era autorizada; a soma da renda do casal para fins de 

financiamento de imóvel não era permitida; a sucessão de bens em razão de falecimento só era 

concedida a título de herança disponível, mediante elaboração de testamento. Além disso, ainda 

há que se considerar a frustração e infelicidade de quem sempre sonhou em se casar e estava 

impossibilitado, tão somente por ter se apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo. 

Essa situação foi alterada quando, através do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI 4.277 (BRASIL, 2011a) e da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF 132 (BRASIL, 2011b), o Supremo Tribunal Federal reconheceu 

que são legítimas as entidades familiares formadas mediante união estável por pessoas do 

mesmo sexo, ainda que a literalidade constitucional dê a entender que a alteridade de sexo seja 

um requisito para a caracterização do instituto. A decisão, dotada de efeito vinculante e eficácia 

perante todos, fundou-se nos princípios constitucionais da igualdade entre homens e mulheres 
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e na dignidade humana, que garante que todo indivíduo tem o direito de se relacionar 

afetivamente com quem quiser e bem entender (desde que haja reciprocidade manifesta por 

pessoa capaz para tanto), não sendo legítimo ao Estado interferir, colocando-se como obstáculo 

à felicidade e realização dos administrados. Ficou, pois, possibilitada a conversão de união 

homoafetiva em casamento. 

No mesmo ano, através do julgamento do REsp 1.183.378/RS, o Superior Tribunal de 

Justiça concluiu pela viabilidade jurídica do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Do voto 

do Ministro Luis Felipe Salomão, parcialmente colacionado abaixo, é possível extrair a ideia 

que passa a ser adotada a respeito do casamento: 

É bom 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. A fundamentação do casamento hoje não pode 

simplesmente emergir de seu traço histórico, mas deve ser extraída de sua função 

constitucional instrumentalizadora da dignidade da pessoa humana. Por isso não 

se pode examinar o casamento de hoje como exatamente o mesmo casamento civil 

sacramental, de núcleo essencial fincado na procriação, na indissolubilidade e na 

heterossexualidade (BRASIL, 2011c, online) (grifei). 
 

Seguindo a tendência, também foi editada a Resolução n. 175/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça (2013), que obriga os cartórios a realizarem o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, e aprovado o Enunciado n. 601 na VII Jornada de Direito Civil (CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL, 2015), segundo o qual o referido enlace é existente e válido. Trata-se de 

uma quebra de paradigmas, que “desafiou o legislador a inserir a população LGBT no sistema 

jurídico”, haja vista que “sempre prevaleceu o medo escudado em alegações de ordem religiosa, 

o preconceito disfarçado em proteção à sociedade” (DIAS, [201-], p. 2). Assim, atualmente é 

legítimo aos cônjuges e companheiras(os) em relação homoafetiva gozar de todos os direitos a 

que fazem jus as pessoas heterossexuais. 

Ademais, o direito de adotar também vem sendo consolidado através da jurisprudência, 

uma vez que não existe nenhum óbice legal e, de acordo com os estudos sociais realizados no 

bojo dos processos de adoção julgados, era a medida mais recomendável para garantir a 

observância do melhor interesse da criança no caso concreto (SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, 2018). 
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2.4 O Estatuto da Diversidade Sexual 

 

A Comissão Especial da Diversidade Sexual9, com o auxílio de mais de 60 (sessenta) 

Comissões da Diversidade Sexual das Seccionais e Subseções da OAB e de movimentos 

sociais, elaborou o anteprojeto denominado Estatuto da Diversidade Sexual no ano de 2011. O 

objetivo é promover a inclusão social da comunidade LGBTTI e reprimir quaisquer tipos de 

discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. 

Por representar a criação de um microssistema – contendo normas principiológicas 

orientadoras, normas de cunho material e processual, e normas de natureza civil e penal –, 

destinado a identificar indivíduos pertencentes a um grupo – no caso, à comunidade LGBTTI 

–, além de positivar e garantir os seus direitos específicos, tem-se que o Estatuto da Diversidade 

Sexual se situa na disciplina do Direito das Minorias, sem precedente em escala supranacional. 

Isso, porque se verifica que “somente a enunciação abstrata do sujeito de direito individual é 

insuficiente para alcançar os objetivos do direito internacional dos direitos humanos, em 

particular do direito antidiscriminatório” (RIOS, 2017, p. 133). É o que Norberto Bobbio (2004, 

p. 31) chama de fenômeno da “especificação”, que é a fragmentação dos sujeitos titulares de 

direitos conforme suas necessidades específicas para que sejam tutelados de maneira 

direcionada, e não genérica e abstrata. 

O anteprojeto estabelece, entre outros: 

1) Criminalização da incitação ao ódio e de condutas discriminatórias (pena: privativa 

de liberdade, na modalidade reclusão, de 2 a 5 anos), inclusive nas relações trabalhistas e 

consumeristas, além de agravante genérica para elevar em 1/3 (um terço) a pena imputada a 

quem pratica delito com motivação discriminatória, para garantir o direito à liberdade sexual e 

à inviolabilidade de consciência e de crença; 

2) Proibição, com base no princípio da igualdade, de tratamento diferenciado à 

comunidade LGBTTI, em estabelecimentos e ambientes públicos e privados abertos ao público, 

conduta que, além de caracterizar crime de homofobia, dá ensejo à responsabilização civil por 

danos materiais e morais; 

3) Garantia do direito à convivência familiar, através (i) da legalização, para casais 

homoafetivos, (a) do direito de casar e constituir união estável, com igualdade de tratamento 

sucessório, (b) da adoção e do acesso à técnicas de reprodução assistida no SUS, e (c) da 

concessão de benefícios previdenciários, (ii) da proibição de os pais expulsarem de casa ou de 

                                                             
9 Órgão instaurado no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
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outra maneira discriminarem seus filhos em razão da orientação sexual ou da identidade de 

gênero, conduta que deve gerar obrigação indenizatória, bem como responsabilidade por 

abandono material em caso de a vítima ser menor de idade; 

4) Garantia do direito de livre expressão da identidade de gênero – independente de 

submissão a processo transexualizador (que deve ser fornecido pelo SUS) ou de alteração do 

nome no registro civil –, inclusive através do uso de nome social; 

5) Acesso à saúde, pela capacitação de profissionais de maneira a extirpar todos os 

preconceitos, estigmas e estereótipos, além de combater ações que favoreçam a patologização 

da homossexualidade (como utilizá-la como critério de exclusão para doação de sangue); 

6) Inserção no mercado de trabalho, com a instituição de políticas públicas visando à 

formação profissional e contratação da comunidade LGBTTI e do sistema de cotas para cargos 

públicos; e 

7) Acesso à justiça e à segurança, estabelecido/a (i) o trâmite sob segredo da justiça e a 

competência das Varas de Família nas ações não criminais para demandas que busquem o 

reconhecimento de direitos previstos no estatuto, (ii) a criação de delegacias especializadas e 

de outras instituições para assistir, acolher, orientar e apoiar as vítimas, (iii) o encarceramento 

conforme a identidade sexual, assegurada cela separada caso haja risco à integridade da pessoa 

presa, e (iv) a garantia de visita íntima sem diferenciação. 

Para demonstrar a representatividade das alterações propostas, aos 17 de maio de 2012 

(Dia Mundial do Combate à Homofobia), foi iniciada campanha para coleta de assinaturas, 

tendo sido o Estatuto referendado pela assinatura de mais de 100 mil cidadãos e apresentado 

como projeto de iniciativa popular (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2017). De 

acordo com Maria Berenice Dias, que participou da elaboração do anteprojeto: 

é a forma de driblar a postura omissiva dos legisladores que, por medo de 

comprometer sua reeleição ou serem rotulados de homossexuais, até hoje se negaram 

a aprovar qualquer projeto de lei que viesse criminalizar a homofobia ou garantir 

direitos às uniões homoafetivas. Ao menos não poderão alegar que a iniciativa 

desatende ao desejo do povo (DIAS, [201-], p. 03). 
 

Em trâmite perante o Senado Federal, o Projeto de Lei nº 134 de 2018 (Estatuto da 

Diversidade Sexual) se encontra na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e 

Controle e Defesa do Consumidor (Secretaria de Apoio à Comissão de Transparência, 

Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor), sob responsabilidade do 

Relator Paulo Rocha desde 15/03/2019 (SENADO FEDERAL, 2018). 
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3 ANULAÇÃO DO CASAMENTO POR ERRO DE PESSOA NOS CASOS DE 

TRANSEXUALIDADE, HOMOSSEXUALIDADE E BISSEXUALIDADE 

 

3.1 Anulação do casamento por erro de pessoa 

 

Denomina-se negócio jurídico o fato com relevância jurídica em que, visando atingir 

determinado fim lícito, as partes manifestam sua vontade livremente, de modo que o vício de 

consentimento torna o negócio, em regra, anulável. Podem viciar a livre manifestação de 

vontade o erro (artigos 138 a 144, Código Civil), o dolo (artigos 145 a 150, Código Civil), a 

coação (artigos 151 a 155, Código Civil), o estado de perigo (artigo 156, Código Civil) e a lesão 

(artigo 157, Código Civil). 

De acordo com Flávio Tartuce, “o erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação 

a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes 

que celebrou o negócio jurídico” (TARTUCE, 2016, p. 254) (grifei). Em sendo substancial, o 

negócio jurídico torna-se anulável, ainda que perceptível por um “ser humano médio” (pessoa 

de faculdade comum, mediana), como preceitua o artigo 138 do Código Civil. 

Note-se que, no erro, a pessoa se engana sozinha, sendo este o fato que o diferencia do 

dolo, caracterizado quando existe ardil na conduta de enganar outra pessoa a fim de obter 

benefício próprio. Ou seja, a anulabilidade não depende da existência de atos destinados a 

enganar outra pessoa, mas somente da percepção equivocada da realidade. 

Ao contrário do que acontecia na vigência do Código Civil anterior (1916), a 

anulabilidade não depende de ser ou não o erro escusável. É o que se extrai do Enunciado nº 

12, aprovado na I Jornada de Direito Civil (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2002), 

segundo o qual o legislador adotou o princípio da confiança, que privilegia a boa-fé objetiva e 

a eticidade. 

Por fim, o artigo 178, inciso II, do Código Civil estabelece que o prazo para requerer a 

anulação é decadencial de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio jurídico foi 

celebrado. 

Como aponta Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 110-111), existe divergência 

doutrinária quanto à natureza jurídica do casamento: se contratual (sob o argumento de ser uma 

declaração mútua de vontade livremente manifestada e com objetivo jurídico comum), 

institucional (por instituir uma situação jurídica com vistas à organização social moral da união 

de pessoa com intuito de formar núcleo familiar) ou mista (sendo contrato na formação, isto é, 

no ato de casar, e instituição em seu conteúdo, ou seja, no casamento enquanto estado da 
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pessoa). De toda forma, prevalece o entendimento de que se trata de negócio jurídico cuja 

validade depende da livre manifestação de vontade dos nubentes (não impedidos e com 

capacidade núbil), celebração por autoridade competente e solenidades previstas em lei 

(habilitação prévia e celebração a portas abertas, por exemplo). 

Nesse sentido, o erro também tem condão de viciar a vontade e prejudicar a validade do 

casamento. Todavia, possui regras próprias, previstas nos artigos 1.550, inciso III, e de 1.556 a 

1.560, todos do Código Civil, que se passa a analisar. 

Os artigos 1.556 e 1.550, inciso III, do Código Civil preveem a anulabilidade do 

casamento por vício de vontade quando esta se manifesta mediante erro essencial quanto à 

pessoa do cônjuge. O direito de pleitear a anulação em juízo prescreve em 3 (três) anos, 

contados da data da celebração do matrimônio (artigo 1.560, inciso III, Código Civil), sendo 

certo que a coabitação depois de conhecido o fato convalida o negócio jurídico (art. 1.559, 

Código Civil). Uma vez decretada a nulidade, todos os efeitos do casamento são extintos 

retroativamente (art. 1.563, Código Civil). 

As hipóteses capazes de configurar o error in personae estão arroladas de maneira 

taxativa no artigo 1.557 do mesmo diploma legislativo. A primeira delas, contida no inciso I, 

estabelece que se considera erro em relação à pessoa do cônjuge “o que diz respeito a sua 

identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne 

insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado”. 

Da leitura do referido dispositivo, verifica-se tratar de conceito jurídico indeterminado, 

ante a existência de critérios que carecem de objetividade. Afinal, não há nenhum detalhamento 

legislativo sobre o que se poderia ou não considerar como honra ou boa fama e o que 

caracterizaria ou não a insuportabilidade da vida em comum.  

Esses conceitos são de percepção fluida e acabam variando conforme a cultura e os 

costumes de determinados tempo e lugar. Assim, para compreender a aplicabilidade desses 

enunciados jurídicos, imperioso recorrer à hermenêutica doutrinária e jurisprudencial. 

 

3.2 Erro de pessoa e transexualidade/homossexualidade/bissexualidade 

 

A partir de levantamento bibliográfico sobre o tema, verificou-se que teóricos do Direito 

das Famílias apontam, a título de exemplificação, a transexualidade como causa de 

anulabilidade prevista na norma extraída da combinação dos artigos 1.556 e 1.557, inciso I, do 

Código Civil. Já no que toca à homossexualidade e bissexualidade, existem pensamentos 

distintos: há quem defenda serem hipóteses que configuram erro no que toca à identidade, honra 
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e boa-fama da pessoa, e quem advogue no sentido da inadmissibilidade de tal interpretação. De 

acordo com Flávio Tartuce (2017, p. 68), ao tecer comentários sobre o tema "vários são os 

exemplos apontados pela doutrina e jurisprudência sendo interessante citar os 

seguintes:casamento celebrado com homossexual, com bissexual, com transexual operado 

que não revelou sua situação anterior (...)" (grifei). 

Corroborando com o acima dito, Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 146-147) se 

manifesta da seguinte forma: 

O erro sobre a identidade civil se manifesta como causa de anulação do casamento 

‘quando alguém descobre, em seu consorte, após a boda, algum atributo inesperado e 

inadmitido, alguma qualidade repulsiva, capaz de, ante seus olhos, transformar-lhe 

a personalidade, fazê-lo pessoa diferente daquela querida. (...)’ 
Nessa trilha, têm os tribunais concedido a anulação do casamento quando: (...) a 

mulher mantém relações sexuais anômalas, confessando a prática de lesbianismo; 
(...) 
Como exemplos clássicos de erro sobre a honra e a boa fama do outro cônjuge (...) 

o da mulher que descobre, somente após o casamento, que o marido se entrega 

a práticas homossexuais (grifei). 
 

Nesse mesmo sentido, Rolf Madaleno (2016, p. 238-239) aponta a homossexualidade 

como comprometedora especificamente da boa fama, defendendo a possibilidade de anulação 

do casamento caso seja posteriormente descoberta. 

Já Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald são adeptos de um posicionamento 

distinto dos acima colacionados quanto à homossexualidade e bissexualidade. Segundo eles: 

(...) Aparentemente, o dispositivo faz menção ao casamento com a pessoa errada. 
Parece possível se lembrarmos da possibilidade de casamento por procuração. 

Todavia, parece estar abrangida também a possibilidade de erro por conta das 

circunstâncias pessoais de qualificação do cônjuge, a partir da sobreposição 

(desnecessária) de conceitos mencionados na lei. Pensamento ser possível no caso de 

‘alguém que se apresenta como uma pessoa conhecida, sem o ser, ou utiliza dois ou 

mais nomes. Faz necessário, todavia, que tal personalidade civil tenha sido a causa 

dominante do casamento’, como averba Paulo Lôbo. Também nos parece ser a 

hipótese de descobrir que o cônjuge foi transexual, tendo obtido a mudança de 

registro após a cirurgia. 
Entendemos, contudo, inadmissível a alegação de homossexualismo, 

bissexualismo, (...) como causas de anulação por erro. Com efeito, tais 

hipóteses não constituem motivo suficiente para gerar a anulação do ato, ligadas 

que estão às liberdades de uma pessoa, garantidas constitucionalmente. Não se 

esqueça, a propósito, que a norma constitucional garante a liberdade de 

expressão e de autodeterminação, tutelando, de modo diferenciado, as garantias 

individuais (FARIAS e ROSENVALD, 2017, p. 244-245) (grifei). 

 

Cumpre ainda mencionar que, em 16/05/2012, foi apresentado à Câmara dos Deputados 

o Projeto Lei nº 3875/2012, que propõe a alteração de 3 (três) dispositivos legais do Código 

Civil, referentes ao tema. A primeira é a inclusão do inciso V no artigo 1.557, para que se 

considere erro essencial de pessoa “a ignorância, anterior ao casamento, da condição de 

transgenitalização, que por sua natureza, torne insuportável a vida do cônjuge enganado com a 
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impossibilidade fisiológica de constituição de prole”. A segunda é estabelecer que, nesse caso, 

entre outros, a coabitação posterior não tem condão de convalidar o casamento, como prevê a 

atual redação do artigo 1.559. A terceira é incluir prazo prescricional diferenciado de 4 (quatro) 

anos para essa situação, uma vez que as ações nas demais prescreve em 3 (três) anos, como 

estabelece o inciso III do artigo 1.560. 

O proponente, à época, Deputado Federal pelo PDT, sustenta que o procedimento 

transexualizador tornou inócua a caracterização do erro por defeito físico de natureza sexual 

irremediável. Isso, porque, segundo ele, os portadores desses defeitos (impotência para copular, 

sexo dúbio, deformidades genitais e anomalias sexuais) se utilizam da transgenitalização para 

anulá-los. Contudo, por mais que na aparência não exista nenhuma anomalia, existe prejuízo 

para o parceiro. Nas palavras do autor do projeto: 

Veja-se o exemplo de alguém do sexo masculino que realizou cirurgia de 

transgenitalização para se adequar ao sexo feminino. Essa pessoa manterá 

relacionamentos com parceiros do sexo masculino, tornar-se-á noiva, contrairá 

matrimônio e constituirá família. Digamos que essa informação fora omitida ao 

cônjuge varão durante todo o período anterior e posterior ao matrimônio. Este vê todos 

os seus sonhos de constituição de família com filhos biológicos do casal se desvaírem. 
Os transtornos psicológicos causados a esse cidadão não podem mais ser reparados 

(MANATO, 2012, p. 3). 

 

A mesma preocupação foi invocada pelo relator da Comissão de Seguridade Social e 

Família (CSSF), Deputado Marcus Pestana (2012), do PSDB, que votou pela aprovação do 

projeto.  

Ainda nessa comissão, voto dissonante da Deputada Federal Jandira Feghali, do PCdoB, 

que não concordou que a impossibilidade de constituição de família com filhos do sexo 

biológico seja suficiente para anular o casamento, uma vez que não é objetivo obrigatório do 

matrimônio a procriação. Além disso, adverte que  

afirmar que houve erro sobre a identidade do cônjuge é um equívoco. (...) Ao realizar 

a mudança de sexo, o que a Medicina faz é tão-somente ajustar a mente ao corpo do 

transexual. Feito o ajuste, por que motivo se apresentaria a alguém como homem? Ela 

é mental e fisicamente uma mulher. Não havendo, então, qualquer hipótese de cônjuge 
“enganado”, como afirma o autor da proposição. Trata-se, portanto, de conteúdo com 

claro caráter discriminatório, motivo pelo qual não podemos concordar com o 

disposto na proposição (FEGHALI, 2012, p. 2-3). 

 

A requerimento do então Deputado Jean Wyllys do PSOL (WYLLYS, 2015), e sob sua 

presidência, foi realizada audiência pública sobre o tema, no dia 13 de agosto de 2015 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). Entre as(os) convidadas(os) estavam Aline Oliveira 

(assessora jurídica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência – SDH), Dimitri Sales 

(presidente do Instituto Latino Americano de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos – 



23 
 

ILADH) e Luciano Palhano (coordenador nacional do Instituto Brasileiro de 

Transmasculinidade – IBRAT). 

Aline Oliveira ressaltou que, do ponto de vista jurídico, “a capacidade de procriação não 

constitui uma das condições de validade do casamento”, sendo “lícito o casamento de pessoas 

que não podem procriar” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015, online). Dimitri Sales 

sustentou que a pessoa transexual tem direito ao esquecimento (que será melhor detalhado 

adiante, no item “5.1.3”), haja vista que, em constituindo uma nova identidade (aquela que 

melhor lhe representa enquanto pessoa), deve-lhe ser assegurado o direito de esquecer o passado 

e, consequentemente, a identidade anterior (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). Luciano 

Palhano denunciou que as pessoas transexuais sofrem preconceito diariamente, e precisam 

combatê-lo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

Não obstante aos argumentos utilizados na audiência pública e nos votos contrários de 

14 parlamentares, o Projeto de Lei foi aprovado na CSSF, em reunião deliberativa ordinária 

(26/08/2015). Passou, então, à apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC), sob relatoria do Deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB), que se 

manifestou pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e, no mérito, pela sua aprovação 

(08/05/2018). Segundo ele: 

A mudança de sexo, mormente quando as técnicas cirúrgicas estão sendo cada vez 

mais aperfeiçoadas e atingindo fins nunca dantes imaginados, pode constituir-se em 

empeço à formação de uma família. 

Se um dos cônjuges não souber, ou não tenha tido meios para saber, que o outro tenha 

feito a mudança de sexo, e que tenha por objetivo de vida ter filhos, nada mais natural 

que se lhe possa conceder o benefício da anulação do matrimônio. 

Se, na vigência do atual Código Civil, um dos parceiros tiver defeito físico 

irremediável, como a impotentia coeundi, o outro poderá requerer a anulação do 

casamento, por que não se permitir a anulação quando um dos consortes tiver mudado 

de sexo? (PEREIRA JÚNIOR, 2018, p. 2) 

 

Irresignado, o então Deputado Chico Alencar (PSOL) se manifestou contrariamente à 

aprovação do projeto (29/05/2018), haja vista que “busca equiparar o transexual que se submete 

à cirurgia de mudança de sexo a um portador de defeito irremediável” (ALENCAR, 2018, p. 

1). Sustentou, também, que esta anulação (por defeito físico irremediável) não foi sufragada 

pela Constituição Federal de 1988, conforme entendimento já firmado na jurisprudência e 

Resolução do CNJ. Ademais, remeteu aos argumentos apresentados anteriormente pela 

Deputada Jandira Feghali (2012). 

O projeto se encontra atualmente arquivado (31/01/2019) (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2012). Todavia, isso não significa que foi rejeitado pelo Congresso Nacional, 
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uma vez que pode ser desarquivado e ser novamente posto em debate, como já ocorrera 

anteriormente (04/03/2015). 

 

3.3 Do crime contra o casamento 

 

Seguido o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a transexualidade, 

bissexualidade e homossexualidade configuram erro essencial de pessoa, além dos efeitos civis 

decorrentes da anulação do casamento, a conduta da pessoa que deu ensejo ao referido defeito 

do negócio jurídico pode ser capitulada como crime contra o casamento, podendo responder 

penalmente por ela. Isso, porque o artigo 236 do Código Penal tipifica como criminoso o ato 

de “contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe 

impedimento que não seja casamento anterior: Pena – detenção de seis meses a dois anos” 

(BRASIL, 1940, online) (grifei). 

Como ensina Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 1254), o erro essencial de que trata o 

Código Penal é uma norma penal em branco, pelo que deve ser interpretada de acordo com o 

artigo 1.557 do Código Civil. Ou seja, a configuração do crime depende da caracterização do 

erro na esfera cível, até porque o trânsito em julgado da sentença anulatória é condição de 

procedibilidade da ação penal de iniciativa privada personalíssima, como dispõe o parágrafo 

único do dispositivo criminal.  

De acordo com Nucci (2017, p. 1255), o tipo exige conduta comissiva, isto é, o 

induzimento a erro não se caracterizaria por mera ocultação de fato, senão pela prática efetiva 

de atos direcionados a enganar o consorte. Dessa maneira, não haveria imputação penal na 

situação de uma pessoa meramente ocultar que passou pelo procedimento transexualizador ou 

que manteve relações homossexuais em momento anterior, sem que o nubente lhe tenha feito 

esses questionamentos. 

Ocorre que, na perspectiva de Rogério Greco (2017, p. 851), o crime de induzimento a 

erro pode se dar mediante omissão imprópria. Assim, caso se perpetue a ideia de que o indivíduo 

tem o dever de contar ao(a) companheiro(a) todo o passado relacionado ao seu gênero e a sua 

sexualidade, para evitar que a pessoa se engane quando da contração do matrimônio, 

consequentemente se concluiria estar caracterizada a situação prevista no artigo 13, §2º, alínea 

“c”, do Código Penal, segundo a qual a omissão é penalmente relevante quando o omitente 

deveria agir para evitar o resultado, sendo o dever decorrente de ter ele próprio, por 

comportamento anterior, criado o risco.  
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Pelo mesmo raciocínio restaria configurado o dolo, elemento subjetivo do tipo penal em 

comento. Isso, porque, em sabendo que possui o dever de comunicar, o silêncio teria o objetivo 

consciente de ocultar a informação e ludibriar outrem. 

Não obstante, é preciso refletir quanto à efetividade da norma penal. Considerando o 

princípio penalista da fragmentariedade, nem todas as condutas desabonadoras e reprováveis 

podem ser tipificadas como infração penal, “mas somente as que atentam contra valores 

fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade” (MASSON, 

2018, p. 13). Além disso, o Direito Penal tem ainda caráter subsidiário; assim, só é lícito ao 

Estado intervir penalmente quando todos os outros meios legais de adequação social para 

reparação e prevenção de danos se mostrem ineficazes, sendo o Direito Penal a ultima ratio de 

atuação, “a última etapa de proteção do bem jurídico” (MASSON, 2018, p. 13). 

Nessa esteira, de acordo com Renato Marcão, ao tecer comentários sobre a lei que 

revogou o crime de adultério em 2005 (Lei nº 11.106), “hoje não mais se justifica a proteção 

penal outorgada pelo legislador de 1940”, sendo necessário reconhecer “que o casamento e a 

família encontram outras formas de proteção no ordenamento jurídico, a exemplo do que ocorre 

no art. 1.566, inc. I, do Código Civil, que determina o dever de fidelidade recíproca entre os 

cônjuges” (MARCÃO, 2014, online). Os casos de adultério, desde a revogação da norma penal, 

podem ser tratados com o divórcio e reparação pecuniária por danos morais (caso fique 

configurado na situação concreta). 

Da mesma forma, não se mostra razoável manter a criminalização da prática de induzir 

a erro para contração de matrimônio. Isso, porque a norma civil dá conta de reverter e/ou reparar 

seu efeito danoso, que recai somente sobre a vítima (e não sobre o Estado), através da anulação 

do casamento e de eventual indenização moral em caso de restar caracterizada a conduta. 

 

4 TRANSEXUALIDADE/HOMOSSEXUALIDADE/BISSEXUALIDADE E ERRO DE 

PESSOA: UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL  

 

4.1 Processos cíveis para a anulação do casamento 

 

Diante do posicionamento doutrinário constitucionalmente questionável e das demais 

dificuldades de integração enfrentadas pela comunidade LGBT, foi realizada pesquisa 

jurisprudencial, tomando-se por base os dados constantes sítios eletrônicos dos tribunais de 

justiça estaduais de todo o país, acessáveis pela seção “jurisprudência”, com o objetivo de 

averiguar se os desembargadores reproduzem o entendimento majoritário da doutrina e quais 
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são os elementos utilizados para justificá-lo no caso concreto. O recorte jurisprudencial foi feito 

através dos termos de busca [anulação E casamento E transexualidade], [anulação E casamento 

E homossexualidade] e [anulação E casamento E bissexualidade]. Antes de apresentar 

quaisquer considerações sobre os dados coletados, faz-se necessário esclarecer duas 

dificuldades enfrentadas durante a pesquisa.  

A primeira delas foi a indisponibilidade de dados em razão do segredo de justiça, por se 

tratar de ação de estado de cunho familiar. Em decorrência disso, não foi possível ter acesso 

aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça de Rondônia (processo 1003523-

61.2007.822.0004), Pernambuco (apelação 145441-5) e Paraná (processo 944298-6 e processo 

1241975-3), sendo que, no que diz respeito a esse último, sequer a ementa do julgamento estava 

disponível para consulta. Isto é, dos 13 (treze) casos inicialmente localizados, apenas 9 (nove) 

acórdãos puderam ser efetivamente analisados. 

A segunda guarda relação com a antiguidade dos julgamentos. Considerando-se 

somente os acórdãos estudados, como se verá a seguir, o mais recente data de 2013 (Apelação 

Cível nº 70056581952 – RS). Assim, não é possível deduzir se o entendimento neles contido 

continuaria se reproduzindo nos tempos atuais. 

 

4.1.1 Em razão da transexualidade 

 

Quanto ao erro de pessoa consubstanciado na transexualidade, não foi encontrado 

nenhum resultado. A possível justificativa para essa situação é a dificuldade de acesso às 

cirurgias e aos tratamentos hormonais de adequação do sexo, como já fora comentado, vez que 

a demora na realização do procedimento pode dificultar a alteração das características sexuais 

secundárias e resultar na exposição do sexo biológico da pessoa perante seu círculo de convívio. 

Desse modo, o conhecimento da transexualidade se torna mais facilitado, não podendo ser 

alegada após o casamento para anulá-lo. Todavia, acredita-se que, uma vez que o procedimento 

se popularize, o ajuizamento de ações anulatórias de casamento pode se tornar recorrente, sendo 

importante iniciar o debate sobre o assunto desde já. 

Não obstante, Luiza Ferreira Lima (2015), ao estudar sobre o tratamento concedido pelo 

Poder Judiciário às pessoas transexuais que pleiteavam a alteração do sexo e do nome no 

registro civil, constatou que havia uma preocupação em abstrato com a possível ocorrência de 

casamento futuro mediante erro. Após coletar 84 (oitenta e quatro) acórdãos proferidos entre 

2004 e 2014 no banco de dados dos tribunais de justiça de todo o país, utilizando os termos de 

busca “transexual”, “travesti”, “transexualismo” e “transexualidade”, ela aponta as duas 
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vertentes abordadas: (i) a consideração de que a realização da cirurgia não tem condão de alterar 

ontologicamente o sexo, de modo que a retificação do registro apenas esconderia a verdadeira 

identidade da pessoa transexual e eventual relacionamento aparentemente hétero seria na 

verdade homossexual, sendo o casamento nessa situação proibido; e (ii) o medo de que terceira 

pessoa contraia matrimônio sem ter conhecimento da transexualidade, caso em que estaria 

caracterizado o erro essencial quanto à identidade capaz de anular o casamento, ante a quebra 

do dever de lealdade para com o nubente de boa-fé (LIMA, 2017, p. 79-82). 

A despeito da discussão quanto à alteração efetiva do sexo através do processo 

transexualizador, a primeira argumentação parece superada, uma vez que o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, conforme o bloco de constitucionalidade (constituição material), que a 

existência do casamento e da união estável para constituição de família não depende de os(as) 

nubentes/companheiros(as) possuírem sexos distintos (mencionar a decisão), conforme já 

debatido no item 1.3. O mesmo não ocorre com a segunda, haja vista que a transexualidade não 

comunicada previamente continua sendo apontada como justificadora da anulabilidade do 

casamento, e existe iniciativa parlamentar para incluir tal entendimento de maneira expressa no 

Código Civil, como demonstrado nos itens 2.1.3 e 2.1.4. 

O medo de que um terceiro hipotético seja enganado parece justificar a possibilidade de 

anulação do matrimônio, afinal se considera inaceitável o relacionamento com transexual sem 

que se tenha conhecimento prévio disso (sem ser possível optar por não se relacionar). Isso, 

ainda que sequer seja possível a uma pessoa comum (sem conhecimento aprofundado sobre a 

morfologia do corpo humano) identificar a realização pretérita do procedimento de 

redesignação sexual senão pela comunicação ou pela averbação na certidão de nascimento. 

A autora identificou a utilização da possível ocorrência de “situação temerária” para 

fundamentar dois tipos de decisão/posicionamento por parte dos julgadores: (i) indeferir o 

pedido de alteração do registro; e (ii) determinar/defender que fique consignada no registro sua 

alteração (averbar que ocorreu mudança em decorrência de decisão judicial, com mais ou menos 

detalhes sobre a ação).  

Apesar de a contração de matrimônio eivada de erro se apresentar nos julgados como 

situação hipotética, o temor ora tratado antecipa os efeitos de um futuro possível, assumindo 

como certa a ocorrência do prejuízo, ao interferir no direito de autodeterminação, que existe no 

presente.  

Nas palavras de Luiza Lima:  

A cada referência a um potencial futuro enlace entre o(a) requerente e terceiro(a) 

indefinido(a) mas qualificado(a) como cisgênero(a) e heterossexual, o foco se desloca 

de um direito cujo reconhecimento é reivindicado naquele momento pelo(a) pleiteante 
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para uma ocorrência futura cuja certeza é apresentada como inquestionável e cujos 

danos a pessoas indeterminadas são atribuídos como inexoráveis.  

(...) 

... ao afirmarem um perigo que pode se abater sobre terceiros(as) nos anos que se 

seguirão, magistrados(as) produzem a materialização contemporânea do prejuízo e a 

periculosidade contemporânea da pessoa transexual. (LIMA, 2017, p. 84-85) 

 

Dessa maneira, forma-se um prognóstico do problema, que demanda intervenção estatal 

através de políticas capazes de minimizar os danos, no caso, indeferir a alteração do registro ou 

condicioná-la à averbação de que à mudança se procedeu. Sequer são consideradas as variantes 

que podem evitar o que atribuem como erro, como o fato de que a pessoa pode ser homossexual 

(caso em que não estaria em voga a impossibilidade de reprodução) ou nunca se casar, ou pode 

voluntariamente revelar a transexualidade ao nubente antes da concretização do 

relacionamento, por exemplo. 

A autora faz um paralelo entre a situação considerada temerária pelos magistrados e a 

preocupação com as pessoas coloured (mestiças, descendentes de relações inter-raciais) na 

África do Sul antes e durante o Apartheid. A estruturação desta sociedade se pautou no 

binarismo entre negros(as) e brancos(as) de maneira análoga (guardadas as devidas proporções 

de intensidade da intervenção estatal na vida privada dos indivíduos) à divisão que existe no 

Brasil entre homens e mulheres (no sentido genético das palavras), vez que ambas as 

classificações são responsáveis por determinar e delimitar o espaço ocupado pela pessoa dentro 

na comunidade (ditando a maneira de vestir e as funções a desempenhar, por exemplo). 

O objetivo do país sul-africano à época era obstar a miscigenação. O Poder Público 

temia que as pessoas coloured de fenótipo não negro se relacionassem com pessoas brancas, 

sem que estas (e, principalmente, o Estado, que criminalizava relações sexuais inter-raciais) 

soubessem das características genotípicas negras por omissão do(a) parceiro(a), o que, além de 

minar as políticas segregacionistas, também ofenderia a boa-fé da pessoa “enganada”. 

De maneira semelhante, as questões suscitadas nas decisões judiciais estudadas por 

Luiza se preocupam em tutelar duas vítimas: o futuro cônjuge de boa-fé, que poderia se enganar 

quanto à identidade da pessoa transexual caso esta eventualmente opte por omitir a informação, 

e a coletividade, que fica suscetível e, em tese, sentir-se-ia enganada nessa situação. Trata-se, 

pois, nos dois casos, de o Estado querendo garantir o que acredita ser o bem-estar social, mesmo 

que à custa de direitos fundamentais dos administrados: a liberdade sexual, na África do Sul, e 

a autodeterminação, no Brasil. 

Assim, entende-se que o recorte jurisprudencial feito pela autora, apesar de não ter por 

objeto ações em que se pleiteia a anulação de casamento concretizado, é mais um retrato do 
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privilégio que o Poder Público, através da estrutura judiciária, concede a pessoas abstratas que 

comungam da cultura hétero-cis-normativa em detrimento da inclusão e realização dos direitos 

fundamentais da pessoa transexual. Ademais, não obstante à inexistência de ações específicas 

julgadas, é indício de que a transexualidade seria aceita como erro de pessoa para fins de 

anulação do casamento. 

 

4.1.2 Em razão da homossexualidade ou bissexualidade 

 

Filtrados os resultados iniciais, foram localizados 13 (treze) julgamentos em segunda 

instância, distribuídos no país da seguinte maneira: 2 (dois) casos no estado de São Paulo, 3 

(três) casos em Minas Gerais, 2 (dois) casos no Paraná, 3 (três) casos no Rio Grande do Sul, 1 

(um) caso no Pará, 1 (um) caso em Pernambuco e 1 (um) caso em Rondônia.  

Cumpre esclarecer que o julgamento da Apelação Cível nº 2011.3.019008-0, pelo 

Tribunal de Justiça do Pará, localizada quando da pesquisa, a partir dos critérios de busca 

anteriormente mencionados, não foi considerada para o presente trabalho, vez que nela não se 

questiona a anulabilidade do casamento, mas se trata de recurso através do qual o apelante (réu) 

buscou a condenação da apelada (autora) a lhe pagar danos morais por ter sugerido, no curso 

do processo, que ele mantinha relações sexuais com um colega de trabalho, o que teria lhe teria 

afrontado a honra. Já os julgados dos Tribunais de Justiça do Paraná (processo 944298-6 e 

processo 1241975-3), de Pernambuco (apelação 145441-5) e de Rondônia (processo 1003523-

61.2007.822.0004) não puderam ser analisados pela indisponibilidade do interior teor do 

acórdão, devido ao segredo de justiça decretado. 

Passa-se, pois, à análise dos dados coletados. A fim de facilitar a compreensão, os 8 

(oito) acórdãos estudados foram divididos entre aqueles em que se decretou a anulação do 

casamento e aqueles em que tal pleito foi indeferido, compilando-se os dados em ordem 

cronológica de publicação ou registro do julgamento.  

 

4.1.2.1 Pedidos de anulação deferidos 

 

Somente 2 (duas) das 8 (oito) decisões localizadas concederam a anulação do 

matrimônio, sendo uma proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (Apelação Cível nº 000.194.818-1/00) e outra pela Primeira Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Cível nº 222.704-4/7-00). 
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A primeira (Apelação Cível nº 000.194.818-1/00), publicada em 29 de dezembro de 

2000, deferiu o pedido de anulação ao cônjuge varão que a requereu após ter a cônjuge virago 

confessado ter mantido relações homossexuais, substituindo a sentença inicial de 

improcedência do pedido. Destaca-se o seguinte trecho da decisão, em que foram grifados os 

fundamentos que a embasaram: 

Na carta, a apelada faz referência a intimidades outras que não apenas beijos e 
abraços, consignando o desejo de "fazer amor de todo jeito que nós aprendemos 

juntas". Diz amar Ana e menciona uma série de atos que pretendia realizar com a 

mesma.  
Também merece anotação a concordância da apelada com o pedido inicial, quando 

não teceu qualquer consideração a respeito dos fatos trazidos aos autos pelo apelante.  

Creio estar provado que o apelante, somente após o casamento, teve conhecimento de 

tal fato, considerando que assim se pronunciaram as partes.  

A possível dúvida estaria na possibilidade de se caracterizar a conduta da 

apelada como suficiente para que restasse configurado o erro essencial quanto à 

pessoa, fundamento para o pedido do apelante.  

Poder-se-ia argumentar que o fato de a apelada ter mantido tal relacionamento, sem 
embargo da intimidade experimentada, configuraria uma conduta isolada, não 

bastando para a ruptura do vínculo.  

Ainda seria cabível consignar que a família recebe proteção do Estado, de forma que 

o casamento só há de ser anulado em situações excepcionais.  

Embora respeite posições mais liberais, penso que, ainda que o relacionamento com 

outra mulher tenha ocorrido uma única vez e que tal acontecimento não autorize 

atribuir à apelada a condição de bissexual, há seguramente erro essencial quanto 

à pessoa do outro cônjuge, que a teor do art. 219, I, do Código Civil, está presente 

quando o conhecimento ulterior em relação à identidade, honra ou boa fama do outro 

cônjuge torne insuportável a vida em comum. 

Embora a Constituição diga que homens e mulheres são iguais (art. 5º, I) e que 

não existirão diferenças, por motivo de sexo, na admissão ao trabalho (art. 7º, 

XXX), é certo que toda a regulação do casamento, a partir do art. 180 do Código 

Civil, e desde o Código de Justiniano, envolve a união de macho e fêmea, 

repugnando ao conceito social outro tipo de união, ainda que aceita em países que 

se dizem mais evoluídos.  

Esse costume social cria direitos e obrigações, é respeitado e mantido pela sociedade 

e substancia a natureza do casamento.  

Certo é que avaliar quais os fatos que, uma vez conhecidos, tornariam a vida 

insuportável é tarefa árdua, pois demanda o emprego de fundamentos pessoais do 

magistrado que dizem respeito aos seus próprios valores.  

Mas, a notícia do fato, ainda que isolado, pelo referido costume da sociedade, 

causou um profundo mal-estar ao apelante, impedindo-o de continuar a viver 

com a apelada (MINAS GERAIS, 2000b, p. 4-5) (grifei). 

  

Note-se que, conforme relatado, o relacionamento homossexual não se deu durante o 

casamento, mas sim antes dele, o que não obstou que o órgão colegiado reconhecesse a causa 

como justificadora da insuportabilidade da vida conjugal.  

Ao contrário, no segundo caso (Apelação Cível nº 222.704-4/7-00) em decisão 

registrada em 22 de março de 2002, os magistrados confirmaram a sentença proferida em 

primeiro grau de jurisdição, que concedeu a anulação requerida por cônjuge varão após 

descobrir que sua consorte mantinha durante o casamento relacionamento sexual com outra 
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mulher. As provas da homossexualidade consideradas foram um bilhete manuscrito e o 

depoimento pessoal da ré (SÃO PAULO, 2002b). 

 

4.1.2.2 Pedidos de anulação indeferidos 

 

O pedido foi negado em 6 (seis) casos, sendo 2 (dois) julgados pelo Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (Apelação Cível nº 000.165.173-6/00, Quarta Câmara Cível, Relator: Almeida 

Melo, data da publicação: 22/02/2000; e Apelação Cível nº 000.227.903-2/00, Quarta Câmara 

Cível, relator: Almeida Melo, data de publicação: 07/08/2001); 1 (um) julgado pelo Tribunal 

de Justiça de São Paulo (Apelação cível nº 220.155-4/6-00, 7ª Câmara de Direito Privado, 

Relator: Arthur Del Guércio, data de registro: 21/05/2002); e os 3 (três restantes pelo Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação cível nº 70010905511, Oitava Câmara Cível, 

Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, publicação: 08/07/2005; Apelação cível nº 

70028093912, Oitava Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe Schmitz, publicação: 28/05/2009; 

e Apelação cível nº 70056581952, Sétima Câmara Cível, Relatora: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, publicação: 25/10/2013). 

Em todos esses casos a anulação do casamento foi requerida pelo cônjuge virago, sob a 

fundamentação de ter descoberto em momento posterior ao enlace matrimonial que o consorte 

mantinha ou manteve relações homossexuais. Em que pese o não provimento das ações, em 

todos os acórdãos há aceitação expressa da homossexualidade e até mesmo da bissexualidade 

(casos em que os relacionamentos homossexuais não afetavam a consumação do casamento e 

a vida sexual do casal) como causas de anulabilidade do casamento em razão de erro quanto à 

identidade, honra e boa fama do cônjuge. O indeferimento dos pedidos se sustentou, em regra, 

na ausência de provas acerca da sexualidade dos cônjuges varões. 

A exceção ficou por conta da Apelação cível nº 70010905511. Nesse caso, a ponderação 

foi no sentido de que “a revelação feita pelo réu à esposa após o casamento, de que era 

homossexual, não tornou insuportável a vida em comum e não foi a causa determinante da 

separação porque, de comum acordo, o casal buscou ‘recurso médico necessário a sua cura’” 

(RIO GRANDE DO SUL, 2005, online). 

Vejamos as peculiaridades de cada caso: 

a) Apelação Cível nº 000.165.173-6/00 (TJMG): A anulação foi requerida pelo cônjuge 

virado, sob a alegação de ter descoberto ser o seu consorte homossexual. Embora o pedido tenha 

sido deferido em primeira instância, o acórdão (proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, e publicado em 22/02/2000) reconheceu a possibilidade de anulação 
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em razão da homossexualidade, mas julgou improcedente o pedido diante da inexistência de 

provas suficientes sobre a orientação sexual do apelante, que negou essa condição em seu 

depoimento pessoal e em seu recurso. 

b) Apelação Cível nº 000. 227.903-2/00 (TJMG): Trata-se de recurso interposto pela 

autora, após sentença de improcedência em primeira instância. O cônjuge virago requereu a 

anulação do casamento por se sentir humilhada ao conhecer a opção sexual do consorte, 

alegando nunca ter vivido conjugalmente com ele, que era conhecidamente homossexual. No 

acórdão (publicado em 07/08/2001), a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais confirmou a sentença, sob o fundamento de não existirem provas suficientes de não 

consumação do casamento e da alegada homossexualidade do cônjuge, mas deixou claro que 

tal situação poderia caracterizar o erro, desde que devidamente provada. Nas palavras do 

relator: 

A par das citadas garantias constitucionais, que proíbem a perseguição, por motivo de 

sexo, existem as instituições, dentre estas a do casamento, baseada no 

heterossexualismo, segundo a lei brasileira, e não se pode desconsiderar que o 

Código enquadrou a ofensa ao sentimento íntimo do cônjuge, compreensível para 

os seres heterossexuais, que têm direito a um conceito justo e veraz sobre a sua 

personalidade, quando decorrente de erro de fato e causadora de sofrimento, motivo 

justo para a anulação do casamento, sem este fato configurar o preconceito proibido 

(MINAS GERAIS, 2001, p. 4) (grifei). 

 

c) Apelação Cível nº 220. 155-4/9-00 (TJSP): Nessa situação, a esposa requereu a 

anulação por ser o seu cônjuge supostamente homossexual. Todavia, a Sétima Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão registrado em 21/05/2002, 

entendeu não ser possível extrair tal conclusão a partir da prova constante dos autos. Ademais, 

mesmo que ele fosse homossexual, essa condição não era desconhecida pela autora antes do 

casamento. Segundo o relator: 

Pelo que se depreende da leitura de todo o processado, não há nos autos, nem ao 

menos indiciariamente elementos que demonstrem a opção sexual do apelado, 

nem tampouco elementos que preencham os demais, que dizem respeito à 

anterioridade da conduta desonrosa, ou seja, se ela já existia antes do casamento. 
[...] Nota-se, então, que a opção sexual do apelado, mencionado pelo apelante como 

causa de seu pedido, além de não ter restado comprovado de forma inequívoca, 

não se provou, também, ser ela anterior ao matrimônio e desconhecida do 

cônjuge tido como enganado. Se assim é, a improcedência era mesmo de rigor” 

(SÃO PAULO, 2002a, p. 5-6) (grifei). 

 

d) Apelação Cível nº 70010905511 (TJRS): Trata-se de apelação em ação de anulação 

de casamento interposta pelo cônjuge virago julgada improcedente pela Oitava Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cujo acórdão foi publicado em 08/07/2005. A 

autora sustentou que o apelado lhe revelou ter impotência sexual, mas, na verdade, era 

homossexual. Ficou documentado nos autos que o casal só manteve relações sexuais nos 5 
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(cinco) primeiros meses de casados, razão pela qual o cônjuge varão revelou ser homossexual 

durante 12 anos antes de se casar, sendo que ambos decidiram buscar apoio médico para reverter 

tal situação. Diante disso, o órgão jurisdicional entendeu não restar caracterizada a 

insuportabilidade da vida em comum e que a homossexualidade do cônjuge não foi o motivo 

determinante do fim do casamento, como já fora mencionado acima. 

e) Apelação Cível nº 70028093912 (TJRS): A esposa requereu a anulação do casamento 

com base, entre outros, na homossexualidade de seu consorte. Segundo ela, o cônjuge era 

agressivo e violento, além de levar uma vida promíscua e manter relacionamentos 

homossexuais. No que toca ao ponto analisado por esta pesquisa, no acórdão proferido pela 

Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e publicado em 28/05/2009, 

ficou registrado o seguinte: 

... a alegação de promiscuidade e homossexualismo restou pouco crível dentro do 

contexto probatório. Apenas uma das testemunhas, E., amigo da família da 

recorrente, desconfiava da opção sexual do apelado (cf. depoimento fl. 266). 

Entretanto, ainda que se admitisse tal hipótese, por certo que não levaria à anulação 

do matrimônio, pois a própria apelante teria contado à tia (cf. fl. 243) que havia 

sido advertida pela manicure antes da celebração do casamento, sem, contudo 

haver investigado a fundo tal informação (RIO GRANDE DO SUL, 2009, online) 

grifei). 
 

f) Apelação Cível nº 70056581952 (TJRS): Trata-se de recurso interposto em ação em 

que a anulação foi requerida pela consorte sob alegação de ser o seu cônjuge homossexual, 

tendo a Sétima câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se manifestado pela 

improcedência do pedido, em acórdão publicado em 25/10/2013. O casamento, que durou 

pouco mais de 1 (um) mês, foi contraído após o casal morar junto por 4 (quatro) meses, tempo 

que, de acordo com o colegiado, seria suficiente para que a autora pelo menos desconfiasse da 

sexualidade do companheiro. Por ter sido “acusado” de homossexualidade pela autora, o réu 

fugiu e desapareceu por 2 (dois) anos, período depois de que voltou a residir com a esposa. 

Diante da situação, o órgão jurisdicional considerou que o fato de terem voltado a residir juntos 

elidiu qualquer possibilidade de anulação, tendo em vista que a coabitação posterior à 

descoberta convalida o casamento. Além disso, entendeu não estar configurada a 

homossexualidade, destacando-se o seguinte trecho da decisão: 

Ressalto que a determinação de anulação do casamento, dada a relevância dos 

seus efeitos, depende da existência de prova cabal no sentido de confirmar as 

hipóteses que a autorizam, o que, no entanto, como referido, não ocorre nestes autos. 
[...] Assim, a situação narrada na inicial afeiçoa-se mais propriamente com uma 

hipótese de dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio (art. 1.572, CC) do que 

causa de anulação de casamento (RIO GRANDE DO SUL, 2013, online) (grifei). 
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4.2 Persecução penal por induzimento a erro essencial 

 

No que toca à esfera criminal, cumpre esclarecer que a sentença anulatória do casamento 

é indispensável para a propositura da ação penal de iniciativa privada personalíssima (artigo 

236, parágrafo único, CP). Desta feita, somente as duas decisões em que a anulação foi deferida 

(Apelação Cível nº 000.194.818-1/00 – TJMG e Apelação Cível nº 222.704-4/7-00 – TJSP) 

poderiam dar ensejo à persecução penal. Contudo, uma vez que a busca por julgados foi 

realizada somente em 2ª instância (não abarcando possíveis casos que não chegaram até os 

órgãos colegiados), e ainda que a pesquisa pode não ter logrado êxito em localizar todos as 

decisões (seja pelas limitações dos critérios de busca, seja pela possibilidade de o tribunal não 

ter inserido todos os dados no sistema, seja pela indisponibilidade de visualização de algumas 

decisões em razão do segredo de justiça), optou-se por fazer nova pesquisa jurisprudencial em 

todos os tribunais de justiça estaduais do Brasil também na área criminal. 

Dessa vez foram utilizados os termos de busca [crime contra o casamento E erro E 

homossexual] e [crime contra o casamento E erro E transexual]. Não obstante, algumas 

plataformas disponibilizam consulta jurisprudencial por assunto – seja “3481 – Induzimento a 

erro essencial e ocultação de impedimento” (TJSP, TJCE, TJAM na busca por processos 

eletrônicos, TJAL na busca por processos julgados a partir de 2007, TJMS e TJAC), “crimes 

contra o casamento” (TJPE), ou “Penal > crimes contra a família > crimes contra o casamento 

> induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento” (TJMG) –, mecanismo que foram 

utilizados. Ademais, algumas plataformas oferecem a opção de refinar a pesquisa com os 

termos de busca através da seleção do órgão julgador (TJSC: direito criminal, TJRJ: 

competência criminal) ou por tipo de processo criminal (TJMT). 

Nenhuma ação em que se pleiteava a condenação pelo crime previsto no artigo 326 do 

Código Penal foi localizada. 

 

4.3 Análise dos Dados 

 

A partir da análise conjunta dos dados coletados, foi possível constatar que, muito 

embora ¾ (três quartos) dos pedidos tenham sido indeferidos em segunda instância de 

julgamento, em todos os acórdãos a homossexualidade (desde que comprovada de forma 

inequívoca, assim como o desconhecimento anterior ao casamento, e na ausência de aceitação 

pelo requerente manifesta pela convivência posterior à descoberta) foi reconhecida como causa 

ensejadora de anulação do casamento por erro essencial de pessoa. Cabe ressaltar que as duas 
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anulações providas foram ajuizadas pelo cônjuge varão, ao passo que as quatro anulações 

indeferidas foram ajuizadas pelo cônjuge virago. 

Verificou-se que houve alegação de traição em ¾ (três quartos) de todos os casos 

analisados. Contudo, a infidelidade por si só não foi considerada pelos órgãos julgadores como 

conduta desabonadora causadora do erro, mas sim a orientação sexual. Corrobora com isso, 

inclusive, o fato de que em um dos casos em que a anulação foi deferida (Apelação Cível nº 

000.194.818-1/00) ficou relatado que as relações homossexuais somente aconteciam em 

momento anterior à celebração do casamento, isto é, a consorte não foi infiel durante o 

matrimônio, mas ainda assim ele foi anulado. A partir da leitura dos acórdãos, conclui-se que a 

infidelidade só poderia dar ensejo à anulação do casamento se consumada entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Ademais, inexiste precedente, na base de dados dos órgãos de segunda instância de 

julgamento, referente à persecução penal por induzimento a erro para contração de matrimônio 

nos casos de anulação do casamento por homossexualidade/bissexualidade e transexualidade. 

Desse modo, não é possível averiguar os parâmetros jurisprudenciais que seriam utilizados no 

julgamento da ação penal privada personalíssima ajuizada nos termos do artigo 236 do Código 

Penal. 

 

5 ANÁLISE DO TEMA SOB O PARADIGMA DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

 

5.1 Direitos humanos fundamentais - dignidade humana e direitos correlatos 

 

Assim como não há consenso sobre da natureza jurídica dos direitos humanos 

fundamentais – se histórica, se natural e inata, se positivista, ou se moral -, também não é 

possível traçar seu conceito de maneira peremptória. O que se tem é uma ideia acerca deles, no 

sentido de que “constituem primordialmente uma reserva de direitos que não pode ser atingida 

pelo Estado [Poder Público] ou pelos próprios particulares” (ABBOUD, 2012, p. 193). 

No processo de construção dessa ideia, Norberto Bobbio (2004, p. 18-21) identificou 

três fases: seu nascimento em teorias filosóficas jusnaturalistas através das quais se buscava 

contrapor o autoritarismo do governo, que situava os súditos como objetos de poder vulneráveis 

a ingerências ilimitadas por parte do soberano, para elevá-los a sujeitos de direitos, utilizando-

se da ficção do estado de natureza (pré-estatal) para justificar a existência de direitos inerentes 

ao ser humano (universalidade); o reconhecimento dos direitos humanos enquanto bens 
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jurídicos tutelados e consagrados nas constituições (positividade, característica das Revoluções 

Americana e Francesa), marcando o início da estrutura pós-moderna de Estado e, ao mesmo 

tempo, perdendo seu caráter universalista por serem observados somente na circunscrição da 

nação constituída; e, por fim, a afirmação da universalidade e positividade através do consenso 

geral de diversos Estados acerca da validade de documentos declaratórios internacionais.  

Nesse sentido, apesar de a discussão acerca da necessidade de reconhecimento dos 

direitos humanos não ser recente no âmbito interno de alguns países (como Estados Unidos e 

França, através de suas respetivas revoluções), foi em decorrência da Segunda Guerra Mundial 

que a problemática tomou proporções internacionais, “envolvendo pela primeira vez na história 

todos os povos” (BOBBIO, 2004, p. 26). Com a ascensão da extrema direita na Europa, 

representada principalmente pelos governos fascistas na Alemanha e na Itália, o mundo 

vivenciou crueldades perpetradas em total com a ordem jurídica vigente; crueldades essas que, 

após combatidas em guerra, a comunidade internacional viu necessidade de evitar que 

ocorressem novamente. 

E foi em meio a esses esforços empreendidos no pós-guerra que o alemão Konrad Hesse 

identificou que a carta constitucional não pode ser sempre e totalmente flexibilizada em favor 

dos anseios populares (fatores reais de poder que formam a Constituição real, segundo 

Ferdinand Lassalle), de modo que a realidade jurídica esteja submetida às realidades fática e 

política fluidas que são estas últimas, sob pena de estar suscetível ao casuísmo da vontade 

social, às “desmedidas investidas do arbítrio” (HESSE, 1991, p. 25), como ocorreu em 

oportunidade do governo nazista. Advertiu, também, que, da mesma maneira, a normativa 

constitucional não pode ser considerada puramente, sendo importante “encontrar [...] um 

caminho entre o abandono da normatividade em favor do domínio das relações fáticas, de um 

lado, e a normatividade despida de qualquer elemento da realidade, de outro” (HESSE, 1991, 

p. 14).  

Propôs, então, que a carta constitucional passasse a ser tomada como documento dotado 

de força normativa, não expressando somente o ser, mas também prescrevendo um dever ser 

com base em “alguns poucos princípios fundamentais” (HESSE, 1991, p. 21) designados como 

tais a partir da realidade sociopolítica do contexto histórico no qual a Constituição foi elaborada. 

Desse modo,  

a Constituição transforma-se em força ativa se [...] existir a disposição de orientar a 
própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os 

questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, se puder 

identificar a vontade de concretizar essa ordem (HESSE, 1991, p. 19). 
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Nesse diapasão, iniciou-se a transição do Estado Legislativo para o Estado 

Constitucional, caracterizada pelo reconhecimento da força normativa das novas constituições 

que estavam sendo elaboradas no período de democratização (ou redemocratização). Houve, 

então, no pós-positivismo, uma reaproximação do Direito com a Filosofia Política e a Moral, 

que fez com que a relevância política dos direitos humanos fundamentais fosse resgatada e 

contemplada no texto constitucional, influenciando toda a produção legislativa posterior 

(PIOVESAN, 2013, p. 88). 

A reviravolta iniciada com o pensamento jusnaturalista – inversão do foco do Direito, 

que deixou de ser os deveres da comunidade para garantir os direitos do governo (“código dos 

deveres”), e passou a ser os direitos dos indivíduos considerados singularmente ou em grupos 

(conforme suas especificidades) e o dever do Poder Público de respeitá-los e, posteriormente, 

garantir sua realização (“código dos direitos”) – atingiu o seu auge (BOBBIO, 2004, p. 29). “A 

proclamação dos direitos do homem dividiu em dois o curso histórico no que diz respeito à 

concepção da relação política” (BOBBIO, 2004, p. 94). 

 Se, num primeiro momento, as regras de conduta eram destinadas a garantir a coesão 

da sociedade enquanto organismo autônomo (constituída pela figura do soberano) cujos 

interesses se sobrepunham aos interesses individuais, após a Segunda Guerra Mundial, a 

revolução na maneira de compreender as relações entre o governo e os indivíduos iniciada pelos 

jusfilósofos foi aperfeiçoada, consolidando-se através da instituição do Estado Democrático de 

Direito. Isso, porque são pressupostos do regime democrático e da realização da paz social o 

reconhecimento e a garantia efetiva dos direitos humanos (BOBBIO, 2004, p. 93). 

A partir de então, as teoria e prática dos direitos humanos se orientaram em duas 

direções: universalização e multiplicação (BOBBIO, 2004, p. 33). A multiplicação é resultado 

do aumento dos bens a serem tutelados (não somente a liberdade, como outrora, mas também 

direitos políticos e sociais) e dos sujeitos de direito (não só a pessoa considerada 

individualmente, mas também comunidades como família, minorias étnicas e religiosas...), 

além de serem consideradas as especificidades destes (idade, sexo, etnia...) para o 

reconhecimento de direitos voltados as suas necessidades (BOBBIO, 2004, p. 33). Já a 

universalização decorre da ideia de que devem ser sujeitos desses direitos todos os seres 

humanos, independentemente de suas características (etnia, religião, sexo, nacionalidade, 

condição social...), tendo sido criados organismos internacionais, como a Liga das Nações 

Unidas e a Organização Internacional do Trabalho, primeiros traços da internacionalização dos 

direitos humanos (PIOVESAN, 2013, p. 187-191), para difundir tais ideais. 
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Nesse contexto, o Estado ficou incumbido de dois papéis: o de permitir viver (obrigação 

de não matar) e o de promover a vida (garantir que os indivíduos tenham acesso a tudo quanto 

necessitem para viver dignamente). Se, com o declínio das monarquias absolutistas, o soberano 

perdeu – pelo menos na teoria – o “direito de matar” (FOUCAULT, 1999, p. 286) os 

administrados, é com o reconhecimento dos direitos humanos fundamentais, em especial os 

sociais, que o governo assume a função de garantir que os indivíduos tenham acesso a tudo 

quanto necessitem para viver dignamente (SILVA, 2016, p. 288).  

Consolidada a tendência global de Estado Constitucional (principalmente no ocidente), 

a Constituição deixou de apenas disciplinar o processo legislativo para também impor à 

produção legislativa proibições e obrigações de conteúdo relacionadas aos direitos humanos 

fundamentais, uma vez que a comunidade internacional pareceu perceber que o positivismo era 

insuficiente – do ponto de vista humanitário – para limitar e conduzir a atividade estatal. A 

dignidade humana passou a ser o fundamento desses direitos, um supraprincípio com força 

normativa, destinada a nortear a elaboração e interpretação das constituições e, 

consequentemente, a atuação estatal (PIOVESAN, 2013, p. 87-90). 

Já à comunidade internacional coube o dever-poder de fiscalizar o cumprimento dos 

direitos humanos pelos Estados que, no exercício de sua soberania, optassem por se 

comprometer com o sistema de proteção internacional (artigo 11, Convenção de Viena). Nas 

palavras de Flávia Piovesan: 

É justamente sob o prisma da reconstrução dos direitos humanos que é possível 

compreender, no Pós-Guerra, de um lado, a emergência do chamado Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, e, de outro, a nova feição do Direito 

Constitucional ocidental, em resposta ao impacto das atrocidades então cometidas 

(PIOVESAN, 2013, p. 87). 

 

Esse sistema de positivação dos direitos humanos, em substituição ao costume 

internacional, vem sendo construído através de tratados, principal fonte de obrigação no âmbito 

supranacional, vez que vinculantes e obrigatórios àqueles que os ratificam. Segundo Flávia 

Piovesan:  

A necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção dos direitos 

humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, culminando 

na criação da sistemática normativa de proteção internacional, que faz possível a 
responsabilização do Estado no domínio internacional quando as instituições 

nacionais se mostram falhas ou omissas na tarefa de proteger os direitos humanos 

(PIOVESAN, 2013, p. 192). 

 

A nível global, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 

(internalizado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 592 de 1992) estabelece 

que os Estados pactuantes, além de terem obrigação de respeitar os direitos e liberdades 
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reconhecidos no documento, devem garantir seu livre e pleno exercício a todo ser humano, sem 

qualquer tipo de discriminação (artigo 2, item “1”), haja vista a igualdade de todos e todas 

perante a lei, pelo que dela devem receber igual proteção (artigo 26). Diante desses preceitos, 

prescreve o pacto em comento que toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade, sendo defeso ao Estado ser arbitrária ou abusivamente 

ingerente com relação à vida privada de cada indivíduo e sua família, entre outros (artigo 17). 

Dispositivos análogos são encontrados na Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos de 1969 (aprovada no plano interno pelo Decreto nº 678 de 1992), também conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, nos artigos 1, 24 e 11, respectivamente. 

Seguindo a mesma corrente e motivada pelas consequências danosas (principalmente 

do ponto de vista humanitário) resultantes do regime autoritário militar imediatamente anterior, 

a Constituição Federal de 1988 instaurou o Estado Democrático de Direito no Brasil, sendo um 

marco jurídico da transição democrática do país e da institucionalização dos direitos humanos. 

Já nos primeiros capítulos elenca os direitos fundamentais, que são elevados à cláusula pétrea 

(artigo 60, §4º, inciso IV) e possuem aplicabilidade imediata (artigo 5º, §1º), o que demonstra 

o tratamento prioritário se comparada às constituições anteriores. Assim, elencou a dignidade 

humana como um dos fundamentos do país (artigo 1º, inciso III), bem como se comprometeu 

com a persecução do objetivo dito fundamental de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária (artigo 3º, inciso I), promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso III). Nas palavras 

de Flávia Piovesan: 

Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como unidade e como 

sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a Carta de 

1988 elege o valor da dignidade humana como valor essencial, que lhe dá unidade 

de sentido. Isto é o valor da dignidade humana informa a ordem constitucional de 1988, 

imprimindo-lhe uma feição particular (PIOVESAN, 2013, p. 87) (grifei). 

 

Ocorre que a dignidade humana não é compreendida “como um fim absoluto e somente 

como parte do núcleo essencial dos direitos fundamentais (como igualdade, liberdade ou 

privacidade)” (CABRAL, 2012, p. 176). Isto é, ela não possui conceito jurídico determinado, 

sendo uma ideia norteadora da qual se busca extrair princípios que orientem para a melhor 

qualidade de vida dos indivíduos, quando do exercício do Poder Público de maneira geral. 

Ao tratar dos direitos fundamentais, a Constituição Federal de 1988 preceitua que todos 

são iguais perante a lei, de sorte que a todas as pessoas devem ser garantidos os direitos à 

liberdade e à igualdade (artigo 5º, caput). Foi essa abertura democrática que orientou o Brasil 
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a ratificar posteriormente tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, como os 

acima mencionados. 

Desse modo, “infere-se que o valor da dignidade da pessoa humana e o valor dos direitos 

e garantias fundamentais vêm a constituir os princípios constitucionais que incorporam as 

exigências de justiça e dos valores éticos conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 

brasileiro” (PIOVESAN, 2013, p. 90). Conclui-se, portanto, que as garantias acima referidas 

(igualdade, liberdade e privacidade) são indispensáveis à ordem constitucional, uma vez que 

são essenciais à existência digna de qualquer pessoa, e batalham a favor da inclusão social das 

pessoas transexuais e homossexuais, enquanto sujeitos de direito. Da mesma forma o são todas 

as prerrogativas que delas decorrem, como o direito à antidiscriminação, ao esquecimento e à 

autodeterminação. 

A tais direitos, inclusive, é atribuída qualidade de cláusula pétrea pela Constituição 

Federal, não podendo sequer serem atingidos pela vontade popular, tamanho reconhecimento 

de sua importância (artigo 60, §4º, inciso IV). Nesse sentido, “os princípios basilares da Lei 

Fundamental não podem ser alterados mediante revisão constitucional, conferindo 

preeminência ao princípio da Constituição jurídica sobre o postulado da soberania popular” 

(HESSE, 1991, p. 28). 

Cabe ressaltar, por fim, que todo esse processo de construção dos direitos – 

especialmente no que toca a sua proliferação para garantir a existência digna de todos os 

indivíduos – ainda não foi finalizado, de modo que a ideia de direitos humanos não é estática, 

mas sim está em constante transformação, aperfeiçoamento, e é em decorrência disso que novas 

demandas se apresentam e passam a ser discutidas (BOBBIO, 2004, p. 20-21). As garantias que 

se desdobram dos direitos humanos na tutela das pessoas transexuais como o direito ao 

esquecimento (que será trabalhado com mais detalhes adiante), por exemplo, eram 

inconcebíveis antes que existissem avançadas técnicas médicas para adequação sexual. Assim, 

é necessária uma constante submissão das regras jurídicas à análise à luz dos direitos humanos 

fundamentais, considerando também o contexto social, para garantir que sejam observados 

também às minorias políticas. 

 

5.1.1 Liberdade e autodeterminação 

 

O artigo 4º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão assevera que “a liberdade 

consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos 

naturais não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o 
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gozo dos mesmos direitos” (FRANÇA, 1789). Ressalta que somente a lei pode restringir a 

liberdade (princípio da legalidade), e que a lei só pode restringir as condutas nocivas à sociedade 

(artigo 5º). 

Para José Afonso da Silva: 

O conceito de liberdade humana deve ser expresso no sentido de um poder de atuação 

(...) em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade. É boa, sob esse aspecto, a 

definição de Rivero: ‘A liberdade é um poder de autodeterminação, em virtude do 

qual o homem escolhe por si mesmo seu comportamento pessoal’. Vamos um pouco 

além, e propomos o conceito seguinte: liberdade consiste na possibilidade de 

coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade pessoal 

(SILVA, 2016, p. 235) (grifei). 

 

Construir uma sociedade livre é um dos objetivos fundamentais do Brasil, como indica 

o inciso I do artigo 3º da Constituição Federal. Assim, além de se abster de intervir 

arbitrariamente na vida do indivíduo, o Poder Público tem a função de atuar como garantidor 

da liberdade, assegurando que a pessoa tenha plenas condições de exercer seu direito para tomar 

decisões que somente a ele importam, como o vestuário e o corte de cabelo que prefere usar, 

intervenções cirúrgicas a que deseja se submeter, com quem pretende se relacionar (desde que 

a outra pessoa possua capacidade para consentir e o faça).  

Não é legítimo ao Estado privar o indivíduo das escolhas10 que não representem risco 

social. Muito pelo contrário, cabe ao Estado, enquanto entidade democrática e garantidora da 

democracia, intervir para assegurar a liberdade individual, ainda que parte da coletividade se 

posicione de maneira contrária a certo modo de viver ou ser de acordo com que a pessoa queira 

se determinar sem oferecer perigo concreto a ninguém (individual ou coletivo).  

Trata-se do direito de autodeterminação, segundo o qual cada indivíduo tem a liberdade 

para se orientar segundo suas convicções e instintos, na busca por sua felicidade pessoal, 

somente podendo sofrer restrições se apresentar periculosidade social, o que não é o caso nem 

da pessoa que se submete à transexualização, nem da pessoa que mantém/manteve relações 

homossexuais. 

 

5.1.2 Igualdade e antidiscriminação 

 

O direito à igualdade, com previsão constitucional e convencional, “constitui signo 

fundamental da democracia” (SILVA, 2016, p. 213), e pode ser vislumbrado a partir de duas 

                                                             
10 A palavra “escolha” foi utilizada para fazer referência à opção feita pelo indivíduo de externalizar sua 

homossexualidade/transexualidade, torná-la pública, determinar-se socialmente de acordo com ela. Não foi 

utilizada para afirmar que a orientação sexual/identidade de gênero é uma escolha. 
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perspectivas, distintas mas complementares na efetivação da justiça social, a saber: formal e 

material. 

A primeira, identificada e desenvolvida por ocasião da Revolução Francesa e extraída 

da literalidade do caput do artigo 5º da Constituição Federal, busca equiparar os indivíduos por 

lhes serem aplicável a mesma lei, ainda que possuam características distintas. Dessa maneira, 

busca-se coibir a concessão de privilégios e desvantagens em razão de raça, sexo, cor e idade 

ou outros atributos (como orientação sexual e identidade de gênero), estabelecendo critérios 

proibitivos de diferenciação (artigo 3º, inciso IV, CF), ou seja, “objetiva a superação das 

desigualdades entre as pessoas, por intermédio da aplicação da mesma lei a todos” (RIOS, 2001, 

p. 283). Instaura, pois, a proibição da discriminação ao atribuir a qualidade de sujeito de direito 

a todas e todos, sendo a primeira fase de proteção dos direitos humanos marcada pela máxima 

de proteção geral, ante o temor da diferença promovido pelos governos totalitários do século 

XX e de que resultou grande massacre (PIOVESAN, 2006, p. 22). 

Já a segunda, identificada posteriormente quando da implementação do Estado de Bem-

Estar Social, busca garantir que seja dado tratamento diferenciado sempre que a diferença da 

situação justifique a regulação distinta. Em decorrência das desigualdades sociais, não basta 

somente garantir que a lei seja aplicada a todos de maneira indistinta, sendo também necessário 

que existam leis diferenciadas que se destinem a promover a igualdade de fato. 

Assim, dita o princípio da igualdade que, “se não há nenhuma razão suficiente para a 

permissão de um tratamento desigual, então está ordenado um tratamento igual” (ALEXY, 

1993, p. 395, apud RIOS, 2001, p. 286). Em outras palavras, “em princípio, portanto, está 

exigido um tratamento igual, sendo permitido um tratamento desigual se e somente se for 

possível justificá-lo” (RIOS, 2001, p. 286), pelo que Roger Raupp Rios sustenta existir “um 

princípio geral de não-discriminação por orientação sexual como concretização do princípio 

jurídico da igualdade” (RIOS, 2001, p. 282), pensamento que se aplica pelos mesmo 

fundamentos à identidade de gênero. 

Imperioso concluir, portanto, que a garantia de igualdade se desdobra no direito à 

diferença (direito de ser diferente) e à antidiscriminação (direito de não ser discriminado por 

ser diferente). De acordo com Boaventura de Sousa Santos: 

temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 

o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 

necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza a desigualdade (SANTOS, 2003, p. 56, apud 

PIOVESAN, 2006, p. 23). 
 



43 
 

Isto significa dizer que, muito embora os indivíduos sejam diversos entre si, são sujeitos 

de direito, pelo que devem receber igual proteção da lei, a qual não pode estabelecer tratamentos 

diferenciados de maneira arbitrária, mas somente para intervir e reverter situações de 

desigualdade existentes. 

Desta feita, são consideradas justificáveis, segundo os ditames da igualdade, as medidas 

que, concedendo aparente vantagem a determinado grupo (como as cotas raciais, por exemplo) 

ou aumentando a reprovabilidade de condutas que importem em seu massacre (como a 

tipificação do feminicídio como homicídio qualificado), visem equilibrar situações de 

desigualdade, em que a discriminação interfere. Não parece ser o caso da norma jurídica 

extraída dos artigos 1.556 e 1.557, inciso I, do Código Civil, nos termos trabalhados até o 

momento. 

Não há elementos especiais capazes de justificar a intervenção do Estado para proteger 

o hipotético cônjuge enganado, nos casos de homossexualidade/bissexualidade ou 

transexualidade. Muito pelo contrário, alguns possíveis conflitos de ordem prática também 

podem se verificar em relações heterossexuais e cisgêneras, mas o tratamento jurídico é diverso.  

A alegação de que a pessoa transexual é biologicamente incapaz de gerar prole 

exercendo “papel” do sexo com o qual se identifica, decorrendo a insuportabilidade da vida em 

comum da frustração pela impossibilidade de ter filhos biológicos (e não a transexualidade, 

propriamente dita), não pode se sustentar. Da mesma maneira, aduzir que tal insuportabilidade 

decorra da infidelidade sexual (e não propriamente do sexo/gênero da pessoa com quem ela é 

efetivada, de modo que não estaria caracterizada a discriminação).  

É entendimento jurídico consolidado que “a esterilidade ou impotência generandi (do 

homem, para gerar filhos) e concipiendi (da mulher, para conceber) não constituem causas para 

a anulação” (GONÇALVES, 2012, p. 150), uma vez que “poder ou não ter filhos não está entre 

as funções essenciais do matrimônio” (MADALENO, 2016, p. 242). Nesse mesmo sentido, 

Flávio Tartuce (2017, p. 68), e Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017, p. 246). 

Assim, também é a infidelidade, que, apesar de ter o condão de tornar insuportável o 

convívio entre os cônjuges, “não é hipótese de anulação de matrimônio de acordo com recente 

decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, porque não 

configura uma das hipóteses de erro essencial previstas no artigo 1.557 do CC” (BRASIL, 

2019). 

Nota-se, pois, que a resposta jurídica diversa conferida às situações análogas acima 

descritas revela desigualdade de tratamento fundamentada tão somente na discriminação, haja 
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vista que o elemento que as diferencia é essencialmente a orientação sexual ou a identidade 

transgênera. 

 

5.1.3 Privacidade e esquecimento 

 

O inciso X do artigo 5º da Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dos indivíduos. Segundo 

José Afonso da Silva (2016, p. 208), tais garantias estão relacionadas ao direito à vida, 

consagrado no caput do mesmo dispositivo constitucional. 

Muito embora sejam apontadas distinções capazes de justificar a singularidade de cada 

uma delas, as expressões podem ser genericamente aglutinadas e concebidas como direito à 

privacidade, que seria “o conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir 

manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que 

condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito” (PEREIRA, 1980, p. 15, apud SILVA, 

2016, p. 208). De acordo com Cancelier (2017, p. 223), a tutela de tal direito “vai ao encontro 

da promoção e proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento norteador do nosso 

ordenamento jurídico”.  

Nessa esteira, aceitar que a homossexualidade/bissexualidade manifesta anteriormente 

seja causa de anulabilidade do casamento pressupõe que a existência de relacionamentos 

homossexuais anteriores devam ser necessariamente comunicados ao novo consorte, e isso 

viola a privacidade, a vida íntima do indivíduo, o seu direito de escolher o que quer compartilhar 

e o que prefere, sem nenhum prejuízo a terceiro, manter em sigilo. Além do mais, não se exige 

socialmente que as informações sobre relacionamentos heterossexuais pretéritos sejam 

compartilhadas da mesma maneira, o que denuncia a discriminação. 

Lafer (1988, p. 239, apud CANCELIER, 2017, p. 220-221) conceitua o direito à 

intimidade como sendo o “direito do indivíduo de estar só e a possibilidade que deve ter toda 

pessoa de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que a ela só se refere e que diz 

respeito ao seu modo de ser no âmbito da vida privada” (grifei). Daí se extrai que, do direito 

à privacidade, decorre o direito ao esquecimento. 

Introduzido na normatização privada brasileira através do Enunciado nº 531 da VI 

Jornada de Direito Civil (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2013) e em debate no 

Supremo Tribunal Federal através do RE 1.010.606/RJ11, cuja repercussão geral já foi 

                                                             
11 Trata-se de recurso extraordinário interposto pela família de uma jovem assassinada após tentativa de estupro, 

no Rio de Janeiro/RJ, na década de 1950, em desfavor de Globo Comunicações e Participações S.A, por rememorar 
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reconhecida (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016), o direito ao esquecimento é 

considerado como direito autônomo da personalidade, segundo o qual toda pessoa tem o direito 

de ter sua memória preservada, podendo exigir inclusive a ocultação e não divulgação de 

informações pessoais de caráter privado a seu respeito que, mesmo que verídicas, “não sejam 

contemporâneas e lhe causem transtornos das mais diversas ordens” (SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, 2013, p. 11). 

A exegese que se extrai de tal instituto se mostra perfeitamente aplicável às questões 

relacionadas à identidade de gênero (como a alteração do registro civil, por exemplo). Para 

alcançar o objetivo de inclusão da pessoa transexual, é necessário garantir que possa viver sem 

se sujeitar à eterna rememoração do momento da vida em se sentia desajustada, sem que precise 

temer novamente ser rejeitada, excluída, discriminada, agredida ou abandonada, dando-lhe a 

convicção de não ser desleal com a(o) parceira(o) caso prefira omitir a transexualidade. 

A concepção de que o(a) transexual tem o dever de comunicar a alteração de sexo 

passada ao seu(sua) companheiro(a) não se coaduna com o respeito à privacidade daquele(a). 

Tal posicionamento é tão retrógrado e discriminatório quanto defender que a mudança de sexo 

e/ou nome deve constar expressamente do registro civil. Ambas as medidas condicionam o(a) 

transexual a nunca se ver plenamente reconhecido(a) como pertencente ao gênero com o qual 

se identifica, sendo submetido(a) obrigatoriamente a uma classificação distinta: nem homem, 

nem mulher, transexual. Coloca-se um alvo sobre o indivíduo, tornando-o vulnerável às 

manifestações de ódio, repúdio e desprezo, de maneira a mantê-lo à margem da sociedade.  

Dessa forma, apesar de parecer haver conflito entre os direitos à privacidade e à 

informação (aqui referenciado como sendo o “direito” de saber sobre o passado de seu(sua) 

companheiro(a)), através da ponderação, é forçoso concluir pela prevalência do primeiro, eis 

que visa evitar a perseguição da pessoa transexual e da pessoa que manteve relacionamentos 

homossexuais no passado, posta em exposição desnecessária por lembranças que não possuem 

qualquer relevância social, utilidade pública ou tampouco interesse ao(à) companheiro(a). 

 

5.2 Erro de pessoa e Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 

Interessa ao debate proposto dizer que o rol do artigo 1.557 do Código Civil, que elenca 

o que se considera erro passível de anulação do casamento, já foi alterado, justamente por 

incompatibilidade com os direitos humanos e fundamentais de um grupo marginalizado pela 

                                                             
o ocorrido no programa “Linha Direta”, no ano de 2004, utilizando inclusive imagens da vítima sem autorização 

da família. 
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discriminação. A norma jurídica decorrente da redação original dos incisos III e IV, abaixo 

transcritos, foi considerada violadora dos direitos da pessoa com deficiência: 

III – a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, ou de 

moléstia grave transmissível, pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a 

saúde do outro cônjuge e de sua descendência;  

IV – a ignorância, anterior ao casamento, de doença mental grave que, por sua 
natureza, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. 

 

Com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.416/2015), o inciso 

III passou a prever expressamente que o defeito físico irremediável só pode ensejar a 

anulabilidade se não caracterizar deficiência, e o inciso IV foi extirpado do ordenamento 

jurídico. Trata-se de um microssistema normativo que integra o Direito das Minorias, a reforçar 

o direito à antidiscriminação (proibitivo geral de discriminação) em razão de deficiência ao 

estabelecer políticas públicas destinadas à proteção específica desse grupo, inspirado na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (internalizada pelo 

Decreto nº 6.949 de 2009). 

Traçando um paralelo entre a justificativa da reforma legislativa efetivada e a 

necessidade de não se considerar como erro de pessoa a transexualidade e 

homossexualidade/bissexualidade para fins de anulação do casamento, conclui-se que, da 

mesma forma que uma pessoa não pode ser punida pela sociedade por ter nascido com 

deficiência, não se pode punir uma outra por ter nascido num corpo com o qual não se identifica, 

ou com orientação sexual diversa da considerada normal. Isso, a despeito do sentimento do 

cônjuge que desconhecia e não suporta a característica. 

Assim, antes mesmo de adentrar no mérito da discussão iniciada pelo Projeto de Lei nº 

3875/2012, que propõe o enfrentamento da transexualidade como doença/defeito físico, cabe 

ressaltar que as mudanças implementadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência vedam a 

anulabilidade do casamento por esse motivo. Isto é, o projeto não coaduna com as diretrizes 

constitucionais e convencionais de inclusão, pelo que não deveria ser aprovado pelo Congresso 

Nacional. 

 

5.3 Direito ao divórcio 

 

Além dos argumentos já invocados, é preciso considerar que há instrumento jurídico 

destinado a garantir que determinada pessoa não continue casada com outra se não desejar: o 

divórcio. Tal instituto tem natureza jurídica de direito potestativo, pelo que é efetivado com a 

simples manifestação de vontade de um dos cônjuges, independentemente da aceitação do 
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consorte. Portanto, tendo descoberto a transexualidade ou a homossexualidade/bissexualidade 

de seu cônjuge (tenha esta se manifestado anterior ou posteriormente ao enlace matrimonial, 

influencie ou não na vida sexual do casal), o consorte que julgar insuportável manter o 

relacionamento por esse motivo pode simplesmente se divorciar. 

Note-se que não se pretende obrigar quem se sentir enganado a continuar casado, haja 

vista que o divórcio pode ser realizado sem a apresentação de justificativa ou motivação para a 

vontade de se separar, sequer depende de aceitação e já não possui a carga social negativa que 

outrora carregava. Tampouco se deseja punir o cônjuge que repudia o outro por critérios 

discriminatórios. Objetiva-se tão somente garantir que, através da jurisdição, o Poder Público 

não estabeleça medidas discriminatórias (vez que injustificadas) que perpetuem e reproduzam 

a marginalização de pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, como 

assegurado pela carta constitucional e os documentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos. 

 

5.4 Papel contramajoritário da jurisdição 

 

Além de limitarem a atuação do Poder Público, os direitos humanos fundamentais 

servem de “proteção contra formação de eventuais maiorias [políticas] dispostas a suprimir ou 

mitigar algum direito fundamental”, do que se extrai seu caráter contramajoritário (ABBOUD, 

2012, p. 193). Em cabendo ao Poder Judiciário a função de interpretar, integrar e aplicar o 

Direito de acordo com a Constituição Federal, conclui-se que a jurisdição constitucional 

também há de ser contramajoritária, por ser uma de suas funções “garantir a existência das 

minorias e assegurar a proteção dos direitos fundamentais” (ABBOUD, 2012, p. 192). 

E tal tarefa não incumbe somente ao Supremo Tribunal Federal, corte cuja competência 

essencial é guardar exigir a observância do bloco de constitucionalidade. Tendo em vista que o 

Brasil adota modelo misto de controle de constitucionalidade (combinando controle difuso por 

via de defesa e controle concentrado por via de ação direta), também é função dos juízes 

singulares e dos tribunais ordinários zelar pela constitucionalidade das leis a serem aplicadas 

como regentes das relações interpessoais e das relações dos administrados com o Poder Público. 

A jurisdição constitucional é, portanto, realizada por todos os órgãos que compõem o Poder 

Judiciário (SILVA, 2016, p. 564), que também devem assumir posicionamento 

contramajoritário se necessário ao resguardo da constituição. 

Para assegurar o exercício dessa função, a Constituição Federal concede diversas 

garantias ao Poder Judiciário, tanto aos órgãos enquanto instituições (artigo 99, CF) quanto aos 
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membros individuais que o compõem (artigo 95, CF). A justificativa de tais privilégios se 

assenta no fato de que  

aos órgãos jurisdicionais (…), incumbe a solução dos conflitos de interesse, aplicando 

a lei nos casos concretos, inclusive contra o governo e a administração. Essa elevada 

missão, que interfere com a liberdade humana e se destina a tutelar os direitos 

subjetivos só poderia ser confiada a um poder do Estado, distinto do Legislativo e o 
Executivo que fosse cercado de garantias constitucionais de independência (SILVA, 

2016, p. 594-595). 

 

As garantias institucionais (autonomia financeira e administrativa) salvaguardam a 

independência com relação aos demais Poderes da União (artigo 2º, CF), uma vez que cabe ao 

Poder Judiciário, a grosso modo, a função de estruturar seus órgãos, alocar seus funcionários e 

destinar suas verbas como melhor lhe convenha, sem se submeter eventuais ingerências dos 

Poderes Legislativo e Executivo a título de punição por atuação que lhes tenha desagradado. Já 

as garantias funcionais (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios – artigo 

95, CF) preservam a independência dos membros para atuarem conforme seu entendimento, 

sua consciência, submetendo-se somente ao ordenamento jurídico, sem temer sofrer represálias 

pode se posicionar de modo divergente dos demais. 

A isso tudo, soma-se o fato de os juízes não se submeterem a sufrágio popular. Ou seja, 

não são eleitos representantes do povo, mas sim indivíduos institucionalizados cujo juízo de 

valor deve, por força da Constituição Federal (o fundamento de seu poder), ser pautado pelo 

princípio da imparcialidade, que, enquanto operadores do Direito responsáveis pela jurisdição, 

zelam pelo ordenamento jurídico e sua coesão, ainda que precisem contrariar os interesses e 

anseios da maioria eventualmente. Não dependem de agradar a população para se manter no 

cargo, como ocorre com os chefes do executivo e os parlamentares, que muitas vezes se 

esquivam do enfrentamento de questões polêmicas ou adotam discursos populistas para 

arrecadar votos (DIAS, [201-], p. 02-03). 

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário considerar a prevalência dos direitos humanos 

fundamentais sobre o ato normativo que com eles não coadune, como é o caso de se considerar 

a transexualidade e a homossexualidade/bissexualidade como erro de pessoa no que diz respeito 

à identidade, honra e boa-fama. “Ainda quando o direito se encontra envolto em uma auréola 

de preconceito, o juiz não deve ter medo de fazer justiça. A função judicial é assegurar direitos, 

e não bani-los pelo simples fato de determinadas posturas se afastarem do que se convencionou 

chamar de normal” (DIAS, 2005, p. 1). 

A jurisdição deve servir justamente como garantidora frente à utilização deturpada da 

constitucionalidade. Deve servir para impedir que se derrogue a força do conteúdo da 
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Constituição quando não for do interesse pessoal da maioria política, sendo invocada somente 

quando conveniente a essas mesmas pessoas. Essa manipulação estratégica e cínica (ABBOUD, 

2013, p. 50) da Constituição é perigosa (HESSE, 1991, p. 29) e obsta o desenvolvimento de um 

pensamento constitucional baseado numa cidadania ativa, tão caro ao regime democrático 

(ABBOUD, 2013, p. 49-52). 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A cultura hétero-cis-normativa e o machismo dominantes na sociedade, produzidos e 

reproduzidos nas microestruturas sociais (família, escola, religião), permeiam a vida das 

pessoas desde o nascimento, buscando conformá-las quanto à identidade e à expressão da 

sexualidade. Não obstante, mesmo com todas essas influências, existem indivíduos que violam 

essa normatividade, como é o caso dos homossexuais, transexuais e bissexuais, por exemplo 

(PACHECO; PACHECO, 2016, p. 207).  

Em decorrência dessa transgressão, sofrem diversas sanções sociais, além das impostas 

por um discurso clínico-jurídico antiquado. A homossexualidade (incluída a bissexualidade 

pelo ato de “estar homossexual”) e a transexualidade figuraram no rol de doenças da 

Organização Mundial da Saúde até 1990 e 2018, respectivamente. O Direito, por sua vez, 

solidificou ao longo dos anos – no mundo do dever ser – a diferenciação binária de gêneros, a 

correspondência necessária entre sexo biológico e gênero, e a normalização da 

heterossexualidade em detrimento das outras formas de expressão sexual (PACHECO; 

PACHECO, 2016, p. 206-209).  

Apesar da existência de avanços no âmbito jurídico (como o reconhecimento de núcleos 

familiares formados por casais homossexuais, a realização do procedimento de 

transgenitalização pela rede pública de saúde, e os esforços para a construção do Estatuto da 

Diversidade Sexual), ainda existem diversas normas que perpetuam a discriminação da 

comunidade LGBTTI (RIOS, 2001, p. 282), pelo que necessitam ser revisadas à luz dos direitos 

fundamentais, consagrados na Constituição Federal de 1988 e em diversos documentos 

internacionais. 

Uma delas é a extraída da combinação dos artigos 1.556 e 1.557, inciso I, do Código 

Civil, que, segundo amplamente defendido pela doutrina (TARTUCE, 2017, p. 68; 

MADALENO, 2016, p. 238-239; GONÇALVES, 2012, p. 146-147), possibilitaria a anulação 

do casamento por erro essencial de pessoa no que toca à identidade, honra e boa-fama nas 

hipóteses em que o cônjuge descobrisse que seu consorte é transexual, homossexual ou 
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bissexual. Discussão civil-constitucional que repercute também na esfera criminal, haja vista a 

tipificação do crime de induzimento a erro para contração de matrimônio no artigo 236 do 

Código Penal, que deixa a cargo da esfera cível a determinação das situações em que o erro 

estaria configurado (NUCCI, 2017, p. 1254). 

A partir do recorte jurisprudencial realizado, a fim de averiguar se o Poder Judiciário 

reproduz a interpretação da doutrina majoritária, observou-se que a mantença de relações 

homossexuais, ainda que somente em momento anterior ao casamento e sem prejudicar sua 

consumação, é considerada justificativa suficiente para a caracterização do erro essencial de 

pessoa a dar ensejo à anulação do matrimônio, desde que conhecida posteriormente ao enlace, 

tenha tornado a vida conjugal insuportável e devidamente comprovada nos autos. 

Já no que toca à submissão a procedimento transexualizador, a pesquisa realizada não 

logrou êxito em fornecer parâmetros jurisprudenciais, ante a ausência de julgados sobre o tema. 

Todavia, verificou-se que paira sobre o Poder Judiciário uma preocupação abstrata quanto à 

eventual contração de casamento com pessoa transexual caso essa informação não seja 

previamente comunicada (LIMA, 2017). 

Esse temor foi constatado no bojo de ações judiciais que pleiteavam a alteração do 

prenome e do sexo no registro civil por pessoas transexuais, oportunidade em que os 

magistrados revelaram inquietação frente aos possíveis enlaces matrimoniais futuros eivados 

pelo vício do erro de pessoa, em caso de deferimento dos pedidos. Sob essa justificativa (sem 

prejuízo de outras também invocadas), em parte das decisões se optava pelo indeferimento e 

em parte pelo deferimento condicionando a alteração do sexo à averbação no registro de que 

ela se deu por decisão judicial. 

Outrossim, não foi possível investigar o posicionamento do Poder Judiciário com 

relação aos possíveis efeitos criminais da anulação do casamento nos casos de 

homossexualidade, transexualidade e bissexualidade, por não terem sido localizadas decisões 

em ações penais para persecução pelo delito de induzimento a erro nessas situações. 

Partindo da análise da problemática sob a perspectiva dos direitos fundamentais, 

conclui-se que a interpretação segundo a qual a transexualidade, homossexualidade e 

bissexualidade caracterizam erro essencial quanto à identidade, honra e boa-fama da pessoa é 

medida de exclusão social da comunidade LGBT que não se sustenta senão pelo discurso 

discriminatório. Isso, em decorrência da ascensão da ideia de direitos humanos como maneira 

de tutelar os indivíduos a despeito de suas características, retomada após o fim da Segunda 

Guerra Mundial ante a desvalorização do ser humano e o sofrimento causados pelos governos 

totalitários (BOBBIO, 2004, p. 26). 
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A tendência global nesse sentido vem sendo solidificada desde então, através de tratados 

internacionais, que visam declarar e efetivar os direitos e garantias necessários à dignidade da 

pessoa, que passou a ser considerada tanto o limite quanto a diretriz da atuação estatal. Através 

desse processo, ainda não finalizado, os direitos humanos são universalizados e multiplicados 

(BOBBIO, 2004, p. 33). 

Essa preocupação em tutelar a dignidade dos indivíduos (supraprincípio com força 

normativa) frente às possíveis arbitrariedades do Estado encontrou abrigo na Constituição 

Federal de 1988. Com a reabertura democrática por ela promovida após o período da Ditadura 

Militar no Brasil, convenções internacionais de direitos humanos foram internalizadas ao 

ordenamento jurídico pátrio com caráter cogente, de modo a não só inspirar a produção 

legislativa e a interpretação das normas jurídicas no âmbito interno como também vincular o 

país perante a comunidade internacional (PIOVESAN, 2013, p. 87-90). 

Por meio de toda essa sistemática de direitos humanos fundamentais, que visa garantir 

a realização da dignidade humana, são tutelados os direitos à liberdade, à igualdade e à 

privacidade, bem como as garantias e desdobramentos necessários à realização de cada um 

deles, quais sejam, a autodeterminação, a antidiscriminação e o esquecimento. 

De acordo com o direito à liberdade, que preceitua que o indivíduo pode se utilizar de 

todos os meios necessários para se realizar, para satisfazer suas necessidades pessoais desde 

que não prejudique os direitos alheios (SILVA, 2016, p. 235), é defeso ao Estado atuar para 

limitar a liberdade das pessoas e se omitir de garanti-la (artigo 3º, inciso I, CF). Assim, o 

indivíduo pode determinar a si mesmo segundo seus interesses e preferências, no intuito de 

alcançar sua felicidade pessoal, sem que o Poder Público possa criar obstáculos ou obrigações 

em decorrência disso. A autodeterminação da pessoa enquanto homossexual, bissexual ou 

transexual não pode ser questionada pelo Estado, que deve se abster de interferir nas liberdades 

pessoais e zelar para que elas sejam plenamente exercidas. 

Já o direito à igualdade, que se desdobra no direito à antidiscriminação, assegura que 

todos sejam tratados de maneira equitativa quando em situações equivalentes (RIOS, 2001, p. 

283), mas exige que seja dado tratamento diferenciado sempre que necessário para amenizar 

situação de desigualdade social (RIOS, 2001, p. 286). Dessa maneira, conceder tratamentos 

diferentes a situações análogas, cuja única diferença seja a orientação sexual ou identidade de 

gênero, fere o ordenamento jurídico compreendido de maneira sistemática. Ou seja, é 

incompatível com o direito à igualdade (formal e material) aceitar que o Poder Público crie um 

requisito extra de validade do casamento para essas pessoas, qual seja, informar previamente 
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seu sexo biológico ou que manteve/mantém relações homossexuais, sob pena de chancelar a 

anulação do enlace. 

Ademais, o postulado da igualdade também afasta duas justificativas que podem ser 

utilizadas para sustentar a insuportabilidade da vida em comum a dar azo à anulabilidade do 

matrimônio por erro quanto à identidade, honra e boa-fama: a impossibilidade de gerar filhos 

biológicos (no caso das pessoas transexuais) e a infidelidade (nos casos das pessoas que 

mantenham relações homossexuais concomitantes ao casamento), haja vista que, em relações 

heterossexuais, tanto a infertilidade (TARTUCE, 2017, p. 68; FARIAS, ROSENVALD, 2017, 

p. 246; MADALENO, 242; GONÇALVES, 2012, p. 242) quanto a traição (BRASIL, 2019) 

não são reconhecidas como causas de anulabilidade do casamento. 

Por fim, o direito à privacidade, de que decorre o direito ao esquecimento, consiste no 

domínio sobre fatos internos, relacionados à vida privada, cuja escolha por divulgação cabe 

somente à pessoa envolvida, não à terceira pessoa e não ao Estado (PEREIRA, 1980, p. 15, 

apud SILVA, 2016, p. 208). Desse modo, fica resguardada a possibilidade de quem, tendo 

passado por procedimento transexualizador ou mantido relacionamento homoafetivo em 

momento anterior da sua vida, optar por não revelar esse fato a seu/sua companheiro/a. Não se 

pode aceitar que a omissão desses fatores seja considerada capaz de colocar alguém em erro, 

uma vez que não há nenhum engano quanto ao cônjuge.  

A identidade de gênero engloba aspectos sociais e psicológicos da construção social dos 

gêneros, sendo responsável por situar o indivíduo na sociedade, e não pode continuar sendo 

enxergada como equivalente ao sexo biológico, definido pela morfologia sexual no momento 

do nascimento. A descoberta de simples realização de uma cirurgia de mudança de sexo em 

nada altera a convivência do casal ou a personalidade e identidade da pessoa operada, se não 

pelo preconceito do consorte que acha desabonador ser casado com pessoa transexual, 

preconceito esse que não pode ser referendado pelo mesmo ordenamento jurídico que se dispõe 

a promover a dignidade de todos os indivíduos, independentemente de ser a sua identidade cis 

ou transgênera. 

Outrossim, ninguém deve estar obrigado pelo Estado a revelar para toda pessoa com 

quem for se relacionar seus relacionamentos passados se não desejar fazê-lo, até mesmo porque 

também não é uma obrigação contar sobre as relações heteroafetivas pretéritas. 

Nesse sentido, entende-se que, caso a pessoa não deseje permanecer casada após 

descobrir ser o consorte transexual, homossexual ou bissexual, o mecanismo jurídico a ser 

adotado para a separação é o divórcio, direito potestativo. Não se pode permitir que o Estado, 

através de suas instituições cuja atuação está limitada e direcionada pelos direitos humanos 
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fundamentais, continue promovendo tratamentos discriminatórios em razão da orientação 

sexual e identidade de gênero. Uma vez garantido o direito potestativo ao divórcio, a 

anulabilidade não poder ser utilizada para livrar o cônjuge que discrimina o outro dos efeitos 

decorrentes do casamento, tendo em vista que haveria violação direitos tutelados tanto pela 

Constituição Federal quanto por tratados internacionais de direitos humanos. 

Não obstante, há que se considerar, ainda, que o rol em que constam as hipóteses de 

anulação do casamento foi recentemente alterado justamente por prever situações 

incompatíveis com os direitos humanos fundamentais, no caso, das pessoas com deficiência. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, inspirado em tratado internacional ratificado pelo Brasil, 

excluiu a doença mental grave descoberta em momento posterior ao casamento como causa de 

anulabilidade, além de condicionar a anulação por defeito físico irremediável somente aos casos 

em que não caracterize deficiência. 

Cabe ao Poder Judiciário, portanto, o dever de afastar da jurisdição a interpretação 

defendida pela doutrina majoritária e aplicada pelos magistrados nas decisões estudadas. Uma 

vez que possui papel contramajoritário instituído pela Constituição Federal para desempenhar 

a função de defendê-la (sobretudo no que toca aos direitos fundamentais indisponíveis) ainda 

quando tiver seu valor questionado pela maioria política (ABBOUD, 2012, p. 192), deve-se 

posicionar contrário a todo o tipo de discriminação que possa resultar da lei. 

A plena inclusão da comunidade LGBTTI na sociedade, com a qual o Estado brasileiro 

formalmente se comprometeu perante seus administrados e perante a comunidade internacional, 

deve começar pela extinção de toda e qualquer restrição imposta pelo Poder Público, seja civil 

ou criminal, que a pessoa possa sofrer por essa sua condição. 
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