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ACÓRDÃO
APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE 
CASAMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  ESSENCIAL. 
NÃO  COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA  RECORRIDA.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO. 
− Considerando  que  não  restou  comprovada  a 
ocorrência de erro essencial quanto à pessoa, torna-se 
inviável a pretensão de anulação do casamento. 
− Apelo desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba, por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  ao 
apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 84.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por  CÍCERO 
FLORÊNCIO DA CRUZ  em face da sentença (fls.  31/33) que, nos autos da 
Ação de Anulação de Casamento, demanda judicializada em face de MARIA 
DA PENHA PEREIRA DA SILVA,   julgou  improcedente  o  pedido,  sob  o 
fundamento de que não restaram comprovados os requisitos que autorizam a a 
anulação do casamento.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o juízo a quo decidiu 
em desacerto, pois a recorrida abandonou o lar após dois meses da celebração 
do casamento, o que, segundo seu entendimento, configuraria erro essencial à 
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pessoa, capaz de ensejar a anulação do casamento. Diz, ainda, que soube por 
intermédio de terceiros  que o casamento decorreu apenas por interesse da 
apelada em perceber pensão vitalícia, já que é jovem (38 anos) enquanto o 
apelante é idoso, contando atualmente com 77 anos, o que caracterizaria erro 
essencial. Ao final, pugnou pela reforma da sentença recorrida. (fls. 43/62).

Devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  apresentou 
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida (fls. 67/70).

Com  vista  dos  autos,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça 
emitiu parecer conclusivo pelo desprovimento do apelo (fls. 76/79).

É o relatório. 
VOTO.
Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade recursal 

(intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço do recurso.

Argumenta  o  recorrente  que  houve  desacerto  na  sentença 
recorrida, vez que a recorrida abandonou o lar após dois meses da celebração 
do casamento, o que, segundo seu entendimento, configuraria erro essencial à 
pessoa, capaz de ensejar a anulação do casamento.

Sem razão o recorrente.

Quanto à alegação de erro essencial sobre a pessoa, o Código 
assim dispõe:

Art.  1.556.  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. [destaques de agora].

E, segundo a parte autora, o abandono do lar pela recorrida, dois 
meses após o casamento, somado ao fato de que terceiros teriam afirmado que 
o casamento decorreu apenas por interesse da apelada em perceber pensão 
vitalícia,  já  que  é  jovem (38  anos)  enquanto  o  apelante  é  idoso,  contando 
atualmente com 77 anos,  seriam justificativas hábeis a ensejar a anulação do 
casamento com fulcro na hipótese prevista pelo art.  1.557, inc.  I,  do  Código 
Civil, assim redigida:

“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, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior 
torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado;”

Ora, o erro essencial é aquele que mostra divergência entre o 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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querer  manifestado e o  querer  efetivo,  isto  é,  uma pessoa casa com outra 
pensando que ela tem determinada identidade social  e,  depois,  verifica que 
nada  do  que  supunha  fosse  verdadeiro,  tendo  incorrido  em  erro.  Essa 
identidade social diz respeito à sua honra e ao seu conceito, cujo conhecimento 
ulterior torna insuportável a vida em comum. 

Quando a lei  refere-se à identidade ela  trata,  na verdade,  do 
conjunto de atributos pessoais, civis e sociais que caracterizam a pessoa do 
cônjuge.  E,  para  a  decretação  da  anulação  do  casamento,  considera-se  a 
situação de fato e a sensibilidade moral, bem como o padrão cultural e social 
do cônjuge enganado. 

Todavia, in casu, não se trata de erro essencial sobre a pessoa, 
apto a anular o casamento, posto que a parte autora/recorrente não trouxe aos 
autos qualquer prova do alegado erro essencial sobre a pessoa da recorrida, 
apenas defende que o abandono do lar seria motivo suficiente para a pretensa 
anulação. 

Prova disso é que o próprio recorrente afirmou em seu arrazoado 
que após 2 (dois) meses da celebração do casamento, tudo corria bem até 
que a ré viajou para Guarabira abandonando o lar.(fl. 03).

Dito isso, observo que 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. 

Some-se,  ainda,  que  mesmo  após  o  abandono  do  lar,  o 
recorrente  sustentou  em  sua  peça  recursal  que  tentou  reconciliar  com  a 
recorrida, não tendo obtido êxito, o que afasta o alegado erro essencial.

Nesse sentido:
APELAÇÃO.  ANULATÓRIA  DE  CASAMENTO  C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO ESSENCIAL. NÃO 
CONFIGURADO. 1-  A definição de erro vem da teoria geral. 
Erro é a falsa representação da realidade que implica em 
manifestação de vontade viciada por parte do agente que, se 
melhor  conhecesse  a  realidade  fática  ou  não ignorasse  a 
situação enfrentada, não teria praticado o ato jurídico como 
praticara. 2-  Todavia,  não  se trata  de erro  essencial  sobre  a 
pessoa,  apto  a  anular  o  casamento,  porque  o  apelante  não 
trouxe  aos  autos  prova  contundente  de  que  a  apelada, 
realmente,  o  estivesse  traindo  antes,  durante  e  após  o 
casamento.  APELO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº 
70048182083, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Munira Hanna, Julgado em 22/05/2013).

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
RETIFICAÇÃO  REGISTRO  CIVIL.  CERTIDÃO  DE 
CASAMENTO.  QUALIFICAÇÃO  COMO  MOTORISTA. 
ALTERAÇÃO  PARA  LAVRADOR.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  À  ÉPOCA  OU  ERRO  EM 
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ELEMENTO  ESSENCIAL.  COMPROVAÇÃO.  RETIFICAÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.  I -  Somente 
se justifica a anulação ou alteração do ato de registro civil, 
aí compreendido, também, o assento de casamento, quando 
constatado  erro  em elemento  essencial  à  constituição do 
ato, mediante prova inequívoca do suposto erro. II - Ante a 
inexistência  de  prova  cabal  da  demonstração  da  profissão 
exercida pelo apelado ao tempo do matrimônio,  impossível  se 
mostra  a  retificação,  devendo prevalecer  aquela  declarada  na 
certidão. III  - Apelo improvido. (APL 0084452014 MA 0000869-
93.2010.8.10.0054,  Relator  MARCELINO  CHAVES  EVERTON, 
DJe 31/10/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ANULAÇÃO  DE  CASAMENTO. 
INOCORRÊNCIA DE  ERRO  ESSENCIAL.  APELO  PROVIDO. 
Nos termos do artigo  1.557, inciso  I, do  Código Civil,  erro 
essencial diz com questão relativa à identidade, à honra e à 
boa fama do cônjuge que, se conhecida antes da celebração 
do enlace,  inviabilizaria  o  casamento.  Ademais,  depois do 
conhecimento da "questão", a vida em comum há de ter se 
tornado insuportável para justificar o pleito de anulação de 
casamento.  Ausentes  tais  requisitos,  não  há  falar  em 
anulação de casamento. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70064817703, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 16/07/2015).

Nesse  cenário,  não  comprovados  os  requisitos  legalmente 
exigidos para a anulação do casamento, a improcedência do pedido é medida 
que se impõe.

DISPOSITIVO
Isto posto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-

Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Exmo.  Sr.  Des.  José Aurélio  da  Cruz. 
Participaram do julgamento, o Exmo. o Des. José Aurélio da Cruz, (relator), a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Marcos William 
de Oliveira, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora 
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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