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RESUMO: A presente pesquisa parte do conceito de identidade de gênero para 

enfrentar o debate sobre a anulabilidade do casamento no Direito brasileiro 

quando do cônjuge transgênero. A questão de partida argui se o desconhecimen-

to prévio da condição de transgênero é razão para a anulabilidade do casamento 

por erro essencial sobre a pessoa do outro. A hipótese da pesquisa propugna pela 

não aplicabilidade do instituto da anulabilidade do casamento na situação apre-

sentada tendo como base princípios estruturantes do ordenamento jurídico brasi-

leiro. A pesquisa utilizou a abordagem hipotético-dedutiva e técnicas explorató-

rias, bibliográficas e documentais, para investigar, argumentativamente, a hipó-

tese de trabalho.  
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PALAVRAS-CHAVE: Identidade De Gênero; Anulabilidade Do Casamento; 

Erro Essencial Quanto À Pessoa Do Outro; Direitos Humanos. 

 

ABSTRACT: This research starts from the concept of gender identity to face the 

debate about the annulability of marriage in Brazilian law when the transgender 

spouse. The starting question argues whether the previous ignorance of the 

transgender condition is a reason for the annulment of the marriage due to an 

essential error on the other person. The research hypothesis advocates the non-

applicability of the annulment of marriage in the presented situation based on 

structuring principles of the Brazilian legal system. The research used the hypo-

thetical-deductive approach and exploratory, bibliographic and documentary 

techniques, to investigate, argumentatively, the working hypothesis. 

 

KEYWORDS: Gender Identity; Marriage Annulment; Essential Error Regarding 

The Other Person; Human Rights. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Pensar a identidade de gênero como hipótese de anulabilidade do casa-

mento no contexto do Direito brasileiro traz à baila o problema da presente pes-

quisa, qual seja: em que medida o desconhecimento prévio da condição de 

transgênero de um dos nubentes é razão para a anulabilidade do casamento por 

erro essencial sobre a pessoa do outro? Para enfrentar essa questão de partida, a 

hipótese da pesquisa propugna que, tendo como base princípios estruturantes do 

ordenamento jurídico brasileiro, como dignidade da pessoa humana, autonomia 

da pessoa e direito à privacidade, não se aplica o instituto da anulabilidade pelo 

desconhecimento prévio da condição de transgênero de um dos nubentes. Quan-
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to aos objetivos, a pesquisa visa a situar a questão da identidade de gênero nas 

diferentes normas internacionais e domésticas de proteção aos Direitos Huma-

nos; debater as principais correntes civilistas sobre a matéria; e evidenciar o po-

sicionamento dos tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Jus-

tiça (STJ). Já quanto ao método, utilizou a abordagem hipotético-dedutiva comi-

nada com técnicas exploratórias, bibliográficas e documentais, para investigar, 

argumentativamente, a hipótese de trabalho. 

 

2. IDENTIDADE DE GÊNERO E DIREITOS HUMANOS 

 

 A identidade de gênero corresponde à ideia de que alguém não se sente 

representado pelo próprio sexo biológico, passando a conflitar consigo mesmo 

(e não raro com o meio social no qual se insere) ao existir em um corpo físico 

diverso daquele que, acredita, deveria possuir. Consoante lição de Gomes de 

Jesus (2012, p.14), o “gênero com o qual uma pessoa se identifica pode ou não 

concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento”. Por-

tanto, enquanto sexo é um imperativo biológico, gênero é uma realidade psíqui-

co-individual e social. Nesse contexto, no qual os sucessivos debates sobre iden-

tidade de gênero trazem à baila questões incidentais e controvertidas, parece 

prudente situar o tema no contexto dos Direitos Humanos, norte seguro para en-

frentar questões controvertidas, de forte impacto social. Dado posto, o transcur-

so do trabalho declina, de imediato, para a análise de normas internacionais e 

domésticas que versam sobre a matéria.  

  

2.1. Das Normas Internacionais 

 

 A análise das normas internacionais sobre identidade de gênero não pos-

sui, aqui, caráter exaustivo. Isso significa dizer que não será feita uma arqueolo-
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gia das diversas normas que abordam a matéria. Diferentemente, faz-se a opção 

por quatro normativas, que, exemplificadamente, expressam a proteção interna-

cional sobre a identidade de gênero no contexto mais amplo da tutela aos Direi-

tos Humanos. As normas escolhidas foram a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Opinião Consultiva 

nº 24/2017 (aqui didaticamente equiparada a uma norma internacional) e a De-

claração sobre Orientação Sexual e Identidade de Gênero.  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, dispõe 

sobre diversas questões relativas à identidade de gênero. Dentre estas, cabe des-

tacar: 

 

Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 

agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade  

 

Artigo II, 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os di-

reitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distin-

ção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

 

Artigo VII - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 

qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a 

igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

 

Artigo XII - Ninguém será sujeito à interferência em sua vida 

privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, 

nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem di-

reito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

(ONU, 1948, p.5; 6; 9). 

 

 Ínsito à Declaração de 1948, estão princípios basilares do Direito Ociden-

tal, que reverberam estruturalmente no Direito brasileiro e, por conseguinte, no 

presente artigo. Assim, fácil é ao leitor identificar a tutela da dignidade da pes-
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soa humana, no Artigo I, a autonomia da pessoa, nos Artigos II, 1 e VII, bem 

como a proteção à privacidade, no Artigo XII. Já a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de São José da Cos-

ta Rica, contempla diversas questões relativas à identidade de gênero. Dentre 

estas, destacam-se os artigos 1º e 24, ipsis litteris: 

 

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos: 

 

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respei-

tar todos os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir 

seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 

jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra na-

tureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimen-

to ou qualquer outra condição social. 

 

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 

Artigo 24. Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm 

direito, sem discriminação, a igual proteção da lei. (CIDH, 1969). 

 

 A densidade da abordagem da CADH ensejou diferentes dúvidas sobre a 

aplicabilidade de seu conteúdo. Desta forma, por meio da Opinião Consultiva nº 

24/2017, a Costa Rica solicitou o esclarecimento de diversos pontos sobre os 

direitos relativos à retificação de registro civil de pessoas transexuais, com ori-

entação de gênero diversa à biológica. Desta opinião, ressaltam alguns itens que 

auxiliam a pensar a questão dos direitos dos transexuais, tais como:  
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A mudança de nome, a adequação da imagem, bem como a retifi-

cação à menção de sexo ou gênero, nos registros e nos documen-

tos de identidade, para que estes estejam de acordo com a identi-

dade de gênero auto-percebida, é um direito protegido pelo artigo 

18 (direito ao nome), mas também pelos artigos 3 (direito ao reco-

nhecimento da personalidade jurídica), 7.1 (direito à liberdade), 

11.2 (direito à privacidade) da Convenção Americana. Como re-

sultado do exposto, de acordo com a obrigação de respeitar e ga-

rantir direitos sem discriminação (artigos 1.1 e 24 da Convenção) 

e com o dever de adotar as disposições do direito interno (artigo 2 

da Convenção), os Estados são obrigados a reconhecer, regular e 

estabelecer os procedimentos apropriados para tais fins. (CIDH, 

2017, p. 54, tradução nossa). 

 

 Outrossim, 

 

A Convenção Americana protege, em virtude do direito à prote-

ção da vida privada e familiar (artigo 11.2), bem como do direito 

à proteção da família (artigo 17), o vínculo familiar que pode de-

rivar do relacionamento de um casal do mesmo sexo. O Tribunal 

também considera que todos os direitos econômicos decorrentes 

do vínculo familiar devem ser protegidos, sem discriminação em 

relação a casais entre pessoas heterossexuais ou de mesmo sexo, 

de acordo com o direito à igualdade e à não discriminação (arti-

gos 1.1 e 24). Não obstante o exposto, a obrigação internacional 

dos Estados transcende questões relacionadas apenas aos direitos 

econômicos e é projetada para todos os direitos humanos reco-

nhecidos internacionalmente, bem como para os direitos e obri-

gações reconhecidos no direito interno de cada Estado, decorren-

tes dos laços familiares de casais heterossexuais. (CIDH, 2017, p. 

19, tradução nossa)  

 

 Não menos importante, há disposição no que diz respeito aos deveres do 

Estado enquanto agente facilitador: 
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Os Estados devem garantir o acesso a todas as figuras existentes 

nos sistemas jurídicos internos, para garantir a proteção de todos 

os direitos das famílias constituídas por casais do mesmo sexo, 

sem discriminação em relação aos constituídos por casais hete-

rossexuais. Para isso, pode ser necessário que os Estados modifi-

quem os números existentes, por meio de medidas legislativas, 

judiciais ou administrativas, para estendê-los a casais compostos 

por pessoas do mesmo sexo. Os Estados que tiveram dificuldades 

institucionais para adaptar temporariamente os números existen-

tes, e desde que de boa-fé impulsionem essas reformas, têm da 

mesma maneira o dever de garantir aos casais constituídos por 

pessoas do mesmo sexo, igualdade e paridade de direitos em re-

lação a aqueles de sexo diferente, sem discriminação. (CIDH, 

2017, p. 86, tradução nossa)  

 

 Ante o exposto, vê-se que na referida Opinião Consultiva são ressaltados 

pontos como a inviolabilidade de direitos com base em orientação sexual ou 

identidade de gênero, acolhendo a perspectiva de que tal grupo não pode sofrer 

qualquer tipo de discriminação por sua condição sexual. Por fim, há que se bus-

car os termos da Declaração sobre Orientação Sexual e Identidade de Gênero 

das Nações Unidas (DOSIGNU), de 2008, uma iniciativa franco-holandesa que, 

com o apoio da União Europeia, é hoje um dos marcos da tutela internacional à 

identidade de gênero. O presente documento traz diversas orientações sobre a 

matéria, dentre as quais: 

 

O direito internacional define a discriminação como qualquer 

distinção, exclusão, restrição ou preferência ou qualquer trata-

mento diferencial direta ou indiretamente baseado em um motivo 

proibido para discriminação e que tem a intenção ou efeito de 

anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo, ou exercício, em pé 

de igualdade, dos direitos garantidos pelo direito internacional. 

Diferenças de tratamento baseadas em condições proibidas são 

consideradas discriminatórias, a menos que um Estado possa 

mostrar que há uma justificativa razoável e objetiva para a dife-

rença de tratamento. (ONU, 2013, p.41) 
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 Logo, em seu conjunto, as normas internacionais ensejam a perspectiva de 

que a questão da identidade de gênero é parte indissociável do rol dos direitos 

humanos relacionados à orientação sexual, ora devidamente tutelados pelo direi-

to internacional. Tratam-se de princípios e direitos morais progressivamente po-

sitivados em normas internacionais e que debutam, também, no direito pátrio, 

como será visto a seguir. 

 

2. Das Normas Domésticas 

 

 A CRFB/88 tem princípios e normas que tutelam a liberdade de orienta-

ção sexual e a identidade de gênero, com destaque para os artigos 1º, III; 5º, ca-

put e inciso X, ipsis litteris: 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união in-

dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, consti-

tui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamen-

tos: 

 

III - a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988) 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-

tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima-

gem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988, 

grifo nosso) 

 

 Destes fragmentos tem-se que a identidade de gênero é um elemento in-

dissociável da dignidade da pessoa humana, bem como de sua autonomia e pri-

vacidade. Para evidenciar a importância desses princípios constitucionais para o 
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leitor não afeto ao debate jurídico, cumpre detalhá-los para que melhor se possa 

compreender seu alcance:  

  

a. Dignidade da Pessoa Humana 

 

 Em Metafísica dos Costumes, Immanuel Kant (1785) apresenta tal princí-

pio com a inferência de valor ao ser humano de maneira abstrata, apontando que 

toda pessoa tem um valor imensurável e indiscutível, impossível de substituição 

e, portanto, indisponível. Com isso, Kant informa que o exercício da autonomia 

da pessoa tem como base a dignidade, apontando ainda que a pessoa não tem 

finalidade, sendo um fim em si mesma. Leciona ainda que o único requisito para 

a existência da dignidade é a liberdade relativa ao exercício prático da razão, 

sendo que, para tal, também se faz necessária a dignidade. Tal conceito se con-

solida nas palavras de Kant, segundo quem “no reino dos fins, tudo tem ou um 

preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por 

algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por 

isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade”. (KANT, 

1785). 

 Não obstante, uma vez que o conceito de dignidade trazido por Kant pode 

implicar em conflitos de direitos entre pessoas, Fábio Konder Comparato (2003) 

leciona que:  

 

se o fim natural de todos os homens é a realização de sua própria 

felicidade, não basta agir de modo a não prejudicar ninguém. Isto 

seria uma máxima meramente negativa. Tratar a humanidade 

como um fim em si implica o dever de favorecer, tanto quanto 

possível, o fim de outrem. Pois, sendo o sujeito um fim em si 

mesmo, é preciso que os fins de outrem sejam por mim conside-

rados também como meus. (COMPARATO, 2003, p. 22). 

 



Estudos em Homenagem ao Professor Aurélio Wander Bastos 
Cleysson de Moraes Mello; Orides Mezzaroba; Rogério Borba, Priscila Vanconcelos e Rossana Fisciletti (Coordenadores) 

Editora Processo - 2020 

 

368 
 

 Neste sentido, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana consubstan-

cia-se, também, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, implicando que 

os valores sociais devem ser pautados sempre observando as necessidades bási-

cas do ser humano.  

  

b. Autonomia da Pessoa 

 

 De forma simples, mas não menos precisa, Flávia Ortega (2016) ilustra tal 

princípio, afirmando que “toda pessoa é livre para a realização de qualquer con-

duta, desde que seus atos não prejudiquem terceiros”. Apesar da literalidade 

com a qual pode ser interpretada a passagem, ressalta-se que a conduta praticada 

de forma individual, sem obstruções legais, jurisprudenciais ou sem efeito aos 

demais indivíduos da sociedade, é não só válida e permitida, mas, também, ga-

rantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos moldes do princí-

pio anterior. 

 

c. Inviolabilidade à Privacidade 

 

 O princípio da inviolabilidade à privacidade está no art. 5º, X, da 

CRFB/88, sendo composto por quatro elementos essenciais: intimidade, honra, 

imagem e vida privada do indivíduo. Todos estes elementos podem ser elenca-

dos como intrínsecos à pessoa, de modo que, sob a ótica do conceito de identi-

dade de gênero e dos atos que decorrem da difusão deste, aquele que por ventura 

não se sentir representado por seu sexo biológico tem ressalvado o direito de 

agir de forma que sane o que tem para si como problema. 

 Expostos tais princípios, há que se falar na inexistência de qualquer dispo-

sitivo no Código Civil (CC) que discipline a questão da identidade de gênero. 

Ante tal ausência, faz-se necessária a análise de normas específicas que discipli-
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nem o assunto de forma acessória, como a Lei de Registros Públicos, Lei 

6.015/1973. A lei em tela visa a regular efetivamente os procedimentos associa-

dos ao registro público, dispondo não só de parâmetros para sua regular efetiva-

ção, mas também de vedações, como prescreve seu artigo 58, ipsis litteris: O 

prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos 

públicos notórios. (BRASIL, 1973) 

 É notável que tal disposição, originalmente, vai em sentido diametralmen-

te oposto às normas internacionais e constitucionais, que, dentro de certa exege-

se, vedam qualquer tipo de tratamento vexatório ou degradante. Por seu turno, 

existe uma infinidade de razões para que as pessoas busquem a retificação de 

seus registros civis, de modo a exercer sua cidadania, resguardar seus direitos e 

preservar sua dignidade.  

 De toda sorte, no decurso do tempo foi aplicada interpretação teleológica 

ao dispositivo supramencionado, de modo que inúmeras pessoas puderam alterar 

ou retificar seus registros civis para se adequar à realidade ou para suprimir 

qualquer tipo de prejuízo sofrido por ostentar o nome anterior. Contudo, tal in-

terpretação não abarcou os indivíduos transgêneros, sendo necessária a Ação 

Direta de Inconstitucional nº 4.275/DF para tal hipótese pudesse ser materializa-

da. Neste sentido, cumpre destacar o trecho final da sentença da referida ação, 

de relatoria do Ministro Marco Aurélio, ipsis litteris: 

 

Diante de todo o exposto, julgo procedente a presente ação direta 

para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São 

José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reco-

nhecer aos trangêneros, que assim o desejarem, independente-

mente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tra-

tamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de 

prenome e sexo diretamente no registro civil. (STF, 2018, p.16) 

  

 Com a novel interpretação do artigo 58 da Lei 6.015/73, surgiu a possibi-

lidade de retificação de prenome social, bem como do gênero, junto ao Registro 
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Civil, para quaisquer pessoas transgêneros, independente de cirurgia de transge-

nitalização ou realização de tratamento hormonal ou patologizante, afinando o 

direito pátrio às normas internacionais e, também, ao espírito da Carta Magna 

de 1988. 

  

3. A DISCIPLINA JURÍDICA DO CASAMENTO E SUA ANULABI-

LIDADE: o debate doutrinário e a posição dos tribunais superiores 

 

 O casamento é um instituto do Direito Civil que visa a promover a con-

gruência das vidas de dois indivíduos, sintetizando novas obrigações, responsa-

bilidades e direitos. Nas palavras de José Lopes de Oliveira (1980, p. 9), “é o ato 

solene pelo qual se unem, estabelecendo íntima comunhão de vida material e 

espiritual e comprometendo-se a criar e educar a prole que de ambos nascer, sob 

determinado regime de bens”. É possível extrair, então, que o principal objetivo 

do casamento é a união das vidas de pessoas distintas, de modo que não há pre-

juízo a outrem a constituição de tal direito, sendo partes do ato apenas os nuben-

tes. Diante da consolidação do conceito de casamento, é mister descrever as hi-

póteses que configuram anulabilidade deste ato; abaixo: 

 

CC - Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil. 

SUBTÍTULO I - Do Casamento 

 

Art. 1.550. É anulável o casamento: (Vide Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) 

 

I - de quem não completou a idade mínima para casar; 

 

II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu re-

presentante legal; 

 

III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 
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IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, 

o consentimento; 

 

V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente 

soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação 

entre os cônjuges; 

 

VI - por incompetência da autoridade celebrante. 

 

§ 1o. Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicial-

mente decretada. 

 

§ 2o A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade 

núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade dire-

tamente ou por meio de seu responsável ou curador. (Incluído pe-

la Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) (BRASIL, 2002). 

 

 Com a descrição do referido dispositivo, veja-se a situação que contempla 

o vício de vontade, em especial o artigo 1.556 do mesmo diploma legal, segundo 

o qual “o casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte 

de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro”. Com 

isso, é necessário entender no que consiste o erro essencial, sendo este categori-

zado na letra da lei: 

 

Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro 

cônjuge: 

 

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sen-

do esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportá-

vel a vida em comum ao cônjuge enganado; 

 

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua na-

tureza, torne insuportável a vida conjugal; 

 

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irre-

mediável, ou de moléstia grave e transmissível, pelo contágio ou 

herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de 

sua descendência; (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
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IV - a ignorância, anterior ao casamento, de doença mental grave 

que, por sua natureza, torne insuportável a vida em comum ao 

cônjuge enganado. (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

 

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irre-

mediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e 

transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco 

a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência; (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

 

IV - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) (BRASIL, 2002)  

 

 Expostas tais hipóteses normativas, a mais controversa é a que tange aos 

conceitos de identidade, honra e boa fama, servindo como justificativa para di-

versos juristas firmarem a condição de transexual como tipo de erro essencial 

quanto à pessoa do outro. Seguindo por esta seara, Daniela Rosário Rodrigues 

(2009, p. 47) assevera que “o próprio legislador prevê o erro que atinge a honra 

e a boa fama do consorte. Com efeito, trata-se de circunstância em que o cônju-

ge apresenta alguns atributos de comportamentos ofensivos ao consorte, que se 

sente enganado, e faz com que a vida em comum se torne insuportável”. No 

mesmo curso, Naiara Czarnobai Augusto (2012) leciona que:  

 

Diante disso, se o transexual não revelar sua condição anterior, é 

resguardado ao cônjuge enganado o direito de postular, em ação 

própria, a anulação de casamento em que foi constatado erro es-

sencial sobre a pessoa do outro consorte, isto no prazo decaden-

cial de três anos, a contar da data da celebração do matrimônio, 

conforme estabelece o artigo 1.560 do Código Civil. (AUGUS-

TO, 2012, p. 2) 

 

 Na contramão dessas visões, hoje majoritárias na doutrina, estão os posi-

cionamentos desfavoráveis à anulação do casamento sob a ótica legal do institu-

to. Em tal linha de pensamento incorre Maria Berenice Dias (2016), para quem: 
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O erro essencial quanto à pessoa do noivo configura vício de 

vontade a autorizar a anulação do casamento (CC 1.550 III). Pre-

vê a lei como nulificante o erro quanto a identidade, qualidades 

físicas, morais e de caráter do cônjuge. São elencadas as causas 

que podem dar ensejo à anulação do casamento, como se a insu-

portabilidade da vida em comum pudesse ser tarifada pelo legis-

lador. De qualquer forma, a existência de um rol de erros eviden-

cia o nítido propósito de manter o casamento. As hipóteses todas 

dizem com atos e fatos anteriores ao casamento, ignorados pelo 

outro, e que, ao serem conhecidos, tornam insuportável a vida em 

comum. O elenco justifica-se por si, a dispensar maiores explici-

tações (CC 1.557): I - que diga respeito à honra ou boa fama; II - 

prática de crime anterior ao casamento; III - a ignorância, anteri-

or ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracteri-

ze deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio 

ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge 

ou de sua descendência. (DIAS, 2016, p. 326/327) 

  

 Segundo Dias, trata-se de rol taxativo, inadmitindo interpretação extensi-

va ou analógica, de modo que para vislumbrar-se a hipótese de anulabilidade do 

casamento, sua causa deve ser expressamente elencada no artigo 1.557/CC, su-

pra. Ainda, a existência de tal rol implica, como observado pela doutrinadora, na 

intenção legislativa de manter o casamento a todo custo, salvo real motivo que 

torne a vida comum insuportável. De fato, o Código Civil elenca de forma taxa-

tiva as hipóteses de anulabilidade do casamento, sendo estas apenas variações do 

erro essencial conceitual, de modo que apenas pode-se cogitar a anulabilidade 

do casamento mediante texto que especificamente determine e relacione hipóte-

se e causa. Consoante lição de Sílvio de Salvo Venosa (2007): 

 

O erro em matéria de casamento, tal como entende o legislador, 

nada mais é do que uma especificação do conceito de erro subs-

tancial quanto à pessoa, aplicável ao direito matrimonial. Contu-

do, no caso concreto, embora devamos examinar o conteúdo es-

pecífico do capítulo de família, a noção básica fundamental de 

erro quanto à pessoa da teoria geral deve sempre ser considerada. 
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Na verdade, as descrições legais de erro no casamento são des-

dobramentos do erro como regra geral dos atos jurídicos. Como 

em matéria de casamento não há nulidade sem texto, somente 

poderá ser anulado por erro o casamento que se subsumir às situ-

ações de erro especificamente descritas. (VENOSA, 2007, p.109) 

 

 Neste sentido, o STJ se encontra posicionado em consonância com as ori-

entações internacionais, permitindo a modificação do registro civil por pessoas 

transgênero desde 2009. A repercussão geral de tais questionamentos quando 

solucionados pelo STJ, implica na aplicação de suas decisões com força norma-

tiva, já que o Código Civil, responsável por satisfazer tais questões, não o fez. 

 Contudo, apesar dos avanços e decisões favoráveis do egrégio tribunal, 

em muitos casos ainda havia o condicionamento da retificação da certidão de 

nascimento à cirurgia de transgenitalização. Até que, em maio de 2017, foi pos-

sível firmar tal direito a título de entendimento, uma vez que a cirurgia muitas 

vezes incumbe em inviabilidade médica ou financeira para o pretendente. É pos-

sível perceber a sensibilidade do colegiado a partir de um fragmento do que fora 

noticiado pelo mesmo: 

 

O relator, ministro Luís Felipe Salomão, destacou que os transe-

xuais, via de regra, vivem em desconexão psíquico-emocional 

com o seu sexo biológico e buscam formas de adequação. Ele 

lembrou que, apesar da existência de princípios como a imutabi-

lidade do registro, a Lei de Registros Públicos prevê a possibili-

dade de alteração do nome que cause situação vexatória ou de 

degradação social, a exemplo das denominações que destoem da 

aparência física do indivíduo. Na hipótese específica dos transe-

xuais, o ministro Salomão entendeu que a simples modificação 

de nome não seria suficiente para a concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Para o relator, foi necessária uma 

evolução da jurisprudência para alcançar também os transexuais 

não operados, de forma a trazer “a máxima efetividade ao princí-

pio constitucional da promoção da dignidade da pessoa humana, 

cláusula geral de tutela dos direitos existenciais inerentes à per-

sonalidade, a qual, hodiernamente, é concebida como valor fun-



Estudos em Homenagem ao Professor Aurélio Wander Bastos 
Cleysson de Moraes Mello; Orides Mezzaroba; Rogério Borba, Priscila Vanconcelos e Rossana Fisciletti (Coordenadores) 

Editora Processo - 2020 

 

375 
 

damental do ordenamento jurídico, o que implica o dever inarre-

dável de respeito às diferenças”. (STJ, 2019; SALOMÃO apud 

STJ, 2017a)  

 

 O STJ se coloca, então, como Tribunal da Cidadania, visando a revisão de 

costumes sociais e hábitos. O aceite do STJ em relação à retificação dos docu-

mentos com efeito declarativo daquele em discordância de seu sexo biológico, 

remete à compatibilidade do referido conceito com os princípios constitucionais, 

motivo pelo qual se escolhe, sobretudo este Tribunal, como referência para as 

questões aqui apresentadas.  

 Um dos pontos de destaque pelo STJ, ao julgar recurso especial visando a 

retificação do registro, com o sexo psicológico do indivíduo, salientando o desa-

cordo com o sexo biológico no qual vive aquele que venha a requerer tal altera-

ção. Salienta o relator que, a medida trata de constante busca por adequação e 

inserção social, destacando ainda, as previsões de possibilidade de alteração do 

nome, uma vez que este pode causar degradação social, situações vexatórias e 

toda sorte de transtornos ao indivíduo.  

 Não sendo menos importante, o outro destaque dado pelo tribunal tem 

cerne no direito à felicidade, sendo este violado através da manutenção do sexo 

constante do registro civil, conforme trecho da fala do próprio relator:  

 

Se a mudança do prenome configura alteração de gênero (mascu-

lino para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo cons-

tante do registro civil preservará a incongruência entre os dados 

assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará 

suscetível a toda sorte de constrangimentos na vida civil, confi-

gurando-se, a meu juízo, flagrante atentado a direito existencial 

inerente à personalidade (SALOMÃO apud STJ, 2017b)  

  

 Vale-se o tribunal, também, de exemplos internacionais em sentido favo-

rável ao posicionamento tomado, demonstrando que em países como Reino 

Unido, Espanha, Argentina, Portugal e Noruega, não se faz condicionada à ci-
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rurgia a retificação de registro civil. Por isso, a Quarta Turma do STJ acompa-

nhou o voto do relator, concluindo que a desconsideração do aspecto psicossoci-

al da identidade de gênero é um erro, uma vez que os registros públicos têm co-

mo intuito, reger as relações da sociedade com o indivíduo, prezando pela pri-

mazia da realidade. 

 No mesmo sentido, observa-se o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal (STF). A partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4.275, que tem como objetivo a declaração de inconstitucionalidade de uma 

lei ou de parte dela, o STF passou a conceder o reconhecimento, bem como a 

retificação de prenome e do sexo no registro civil para quaisquer transgêneros 

que assim desejarem fazer, independentemente de realização de cirurgia de 

transgenitalização. Neste sentido, vejamos o acórdão resultante da ADI 

4.275/DF: 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presi-

dência da Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de jul-

gamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, venci-

dos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em menor extensão, 

os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e 

Gilmar Mendes, em julgar procedente a ação para dar interpreta-

ção conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica 

ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêne-

ros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de 

transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou 

patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo dire-

tamente no registro civil. (FACHIN apud STF, 2018) 

 

 Com isto, é possível notar que os tribunais superiores pugnam pelo pro-

gresso das questões sociais, estando em consonância com as disposições e nor-

mas proferidas em âmbito internacional e modelando as normas domésticas de 

modo que estas não só se vejam no mesmo sentido das orientações internacio-

nais, mas também à realidade social contemporânea. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Ante os argumentos e fatos expostos, evidencia-se a disparidade entre, de 

um lado, a doutrina produzida por renomados publicistas e, de outro, as normas 

internacionais, as decisões exaradas pelos tribunais superiores e o próprio enten-

dimento doutrinário de uma parcela ainda minoritária de juristas. Tendo como 

referência os princípios basilares do Direito brasileiro, como a dignidade da pes-

soa humana, a autonomia da pessoa e a inviolabilidade à privacidade, no mérito 

o presente artigo converge argumentativa e tecnicamente com aqueles que fir-

mam posicionamento contrário à anulação do casamento quando um dos nuben-

tes for transgênero. 

Neste sentido, o desconhecimento prévio da condição de transgênero não 

é razão para a anulabilidade do casamento por erro essencial sobre a pessoa do 

outro, uma vez que não cabe entender o fato controverso como erro, já que fazê-

lo expressa flagrante violação de princípios e garantias constitucionais que pre-

veem um tratamento equânime a todos. Em outros termos, a própria essência do 

casamento, estruturada através de ato solene com cerne inerente aos nubentes, 

contanto que não haja prejuízo de terceiro, também seria violada se, por qual-

quer motivo, fosse dado tratamento diverso ao aqui esposado. Afinal, como vis-

to, o rol de hipóteses para anulabilidade do casamento é exposto de forma taxa-

tiva. Logo, a inexistência de dispositivo legal que elenque o desconhecimento da 

condição de transgênero do cônjuge como erro essencial sobre a pessoa implica 

na impossibilidade de aplicação do referido dispositivo legal por analogia, tal 

como ocorre, por exemplo, com o cônjuge infértil. 

 Reitera-se, então, que apesar da subjetividade naturalmente constituidora 

da identidade de gênero, tal aspecto se faz tangível apenas para o titular de direi-

to da identidade, sendo resguardado, de forma alheia a este, apenas o que versa 
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sobre a formalidade de procedimentos e outros elementos legais. De fato, é errô-

neo tratar a retificação de informações documentais do indivíduo como sendo 

algum tipo de modificação quanto ao seu ser. Abraçado o conceito de identidade 

de gênero como fenômeno natural da sociedade contemporânea, a Administra-

ção Pública apenas atesta veracidade às informações providas pelo requerente, 

uma vez que, na maioria dos casos, tais dados não podiam ser auferidos pelo 

ente público de outro modo. Portanto, esta pesquisa intenta afastar a aplicação 

indevida de interpretações análogas ao instituto da anulabilidade do casamento, 

muitas vezes revestidas de discriminação ou fundamentadas em argumentos re-

ligiosos, sem prejuízo da realização de novos trabalhos e da própria continuida-

de desse importante debate. 
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