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RESUMO 

O presente trabalho visa verificar o tratamento admitido, à luz do nosso ordenamento jurídico 

e da análise de julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, às demandas que versam 

sobre a alteração do nome e gênero dos transgêneros nos Registros Públicos. Tendo em vista a 

ausência de legislação acerca da matéria, o Poder Judiciário é convocado a deliberar e julgar a 

temática, levando em apreço, essencialmente, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e 

os Direitos da Personalidade. Analisam-se algumas problemáticas sobre o tema, quais sejam: 

os aspectos da Lei nº 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos, e as disposições quanto à 

perspectiva de poder alterá-lo, bem como, a nova tendência de alteração do Registro Público 

de transgêneros pela via administrativa. Ademais, será composto o estudo de julgados 

pertinentes à matéria, esclarecendo o posicionamento adotado no tocante a esse assunto por 

meio de uma análise de acórdãos oriundos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a 

apreciação e entendimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Palavras-chave: Transgênero. Cirurgia de transgenitalização. Alteração. Registro Civil. 

Prenome. Gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The study aims the purpose of verifying the treatment admitted, in the light of our legal 

system and the analysis of judgments of the Court of Justice of Rio de Janeiro, to the demands 

that deal with the change of the name and gender of the trangenders in the Public Registries. 

Besides the lack of legislation on this matter, the Judiciary is called to deliberate and judge the 

issue, giving value, essentially, the Principle of the Dignity of the Human Person and the 

Rights of the Personality. Some issues are analyzed on the subject, as: the aspects of Law No. 

6.015 / 73 - Public Registers Law, and the provisions regarding the prospect of being able to 

change it, as well as the new possibility to change it through administrative channels. In 

addition, it will be composed the study of relevant judgments to the matter, clarifying the 

position adopted on this matter through an analysis of judgments from the Court of Justice of 

Rio de Janeiro, and the appreciation and understanding of the matter by the Superior Court of 

Justice and the Federal Court of Justice. 

 

Keywords: Transgender. Transgenitalization surgery. Change. Civil Registry. First name. 

Gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 9 

1 ASPECTOS GERAIS .................................................................................................... 10 

1.1 GÊNERO E IDENTIDADE...................................................................................... 10 

1.2 TRANSGÊNEROS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS ............................................. 12 

1.3 CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO ........................................................... 16 

2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE: DIREITO À IDENTIDADE E AO NOME; 

A LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E A NOVA TENDÊNCIA ACERCA DA 

RETIFICAÇÃO. ................................................................................................................ 19 

2.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE ......................................................................... 20 

2.2 DIREITO À IDENTIDADE E AO NOME ................................................................ 22 

2.3 OS ASPECTOS DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS QUANTO AOS 

TRANSGÊNEROS .............................................................................................................. 25 

2.4 A NOVA TENDÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 

TRANSGÊNEROS .............................................................................................................. 26 

3 O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A ANÁLISE DOS 

JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO ............................ 33 

3.1 ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL ............................................................... 33 

3.2 ANÁLISE DOS ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE 

JANEIRO..................................................................................................................................41 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 59 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 62 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

A temática dos transgêneros na esfera da ciência jurídica enfrentou desmedidas 

objeções na elaboração da base legal a fim de que esse grupo dispusesse do direito de 

alteração do prenome e gênero em seu Registro Civil, haja vista a Lei nº 6.015 de 1973, que 

define as possibilidades quanto a essa alteração, ter sido produzida em um contexto de não 

garantias, não havendo debates, à época, acerca da pluralidade de gênero; o que ocasionou na 

indiferença quanto a qualquer previsão específica em relação aos que vivenciam essa 

realidade. 

Diante do silêncio da legislação brasileira, os transgêneros permaneceram à mercê das 

divergências jurídicas impostas pelo Poder Judiciário, já que era incumbido ao aplicador do 

direito valer-se da conveniência do Princípio da Imutabilidade do Nome e da Publicidade dos 

Registros Púbicos para decidir quanto às questões relativas ao assunto. Desse modo, o 

trabalho será dividido em três capítulos, sendo a temática amparada em material bibliográfico 

e em julgados buscados na consulta jurisprudencial no site do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro através da expressão: alteração de registro civil. 

No primeiro capítulo serão abordados os aspectos gerais acerca dos transgêneros a 

partir da exposição das perspectivas sobre gênero e identidade e a diferenciação dentro do 

grupo dos transgêneros quanto aos travestis e transexuais, de modo a proporcionar maior 

compreensão sobre o recorte aqui realizado. 

Em seguida, no segundo capítulo, será desenvolvida a definição dos Direitos da 

Personalidade, precisamente o Direito à Identidade e ao Nome, de maneira a esclarecer seus 

reflexos no tocante à Lei de Registros Públicos e ao Princípio da Imutabilidade do Nome, 

verificando sua repercussão jurídica, assim como a análise quanto à nova tendência acerca da 

retificação do Registro Público dos transgêneros com base no Provimento Nº 76 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Por fim, o terceiro capítulo irá se concentrar no estudo das decisões do Supremo 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que levaram à possibilidade da nova noção 

acerca dessa alteração, e a análise dos julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - 

questão central do trabalho, com destaque na fundamentação jurídica empregada para 

embasar essas decisões antes e após o atual entendimento dos Tribunais Superiores.  
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1 ASPECTOS GERAIS 

1.1 GÊNERO E IDENTIDADE 

A princípio, não há como abordar a temática dos transgêneros sem antes estudar ideias 

e concepções indispensáveis a alcançar a multiplicidade de sua comunidade. Para isso, é 

preciso realizar um curto ensaio sobre o indivíduo dentro do seu contexto psicológico, social e 

físico. Dessa forma, esclarece Suzana Borges Veiga de Lima (2011, p. 727) seu entendimento 

sobre o que é gênero: 

O gênero é formado ao longo da vida de cada pessoa, influenciado pelas instituições 

sociais (como a família, a escola, a igreja, entre outros), fazendo com que cada 

indivíduo desempenhe funções previamente determinadas para homens e mulheres, 
de acordo com o papel social apresentado a cada uma dessas categorias.  

 

Linamar Teixeira de Amorim, (2011, p.6-7) entende que o gênero se ampara em tudo 

aquilo que é cultural, social e historicamente estabelecido, sendo, portanto, mutável de acordo 

com o processo de ressignificação relacionado ao convívio e influências concretas entre 

indivíduos do sexo masculino e feminino. Já a historiadora Joan Scott conceitua o gênero 

como uma construção das relações pautada nos contrastes entre os sexos, além de ser uma 

condição originária de atribuir significados às relações de dominação e poder (1995, p.71-99).  

Na concepção de Thomas Laqueur, o corpo dos indivíduos tem sido essencial para a 

definição e distinção entre o que é sexo e gênero. Nessa perspectiva, com base nas 

particularidades biológicas, o sexo feminino foi reconhecido pela existência da genitália 

vagina e seios, e o masculino pela apresentação do pênis, além de outros aspectos. Essas 

peculiaridades biológicas promovem e instituem condutas e costumes que são regularmente 

considerados dependentes e contrastantes (LAQUEUR, 2009, p. 1051-1065). Assim, julga-se 

o conceito de gênero como a compreensão de relações marcadas por uma percepção social das 

distinções biológicas entre os sexos, encontrando-se essa percepção, no que lhe concerne, em 

estabelecidas classificações que contradizem o feminino/masculino. 

Não obstante “gênero” ser empregado no sentido semelhante a sexo, este diz respeito 

às distinções sociais compreendidas como papel de gênero. Dessa forma, Judith Butler explica 

que o gênero expressa “a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida” (2003, p. 59). Logo, a noção do 

feminino e masculino são reproduções de convenções e padrões que prestam a determinar tais 

gêneros. 
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Seguindo essa lógica, a pensadora formula a ideia de “gêneros inteligíveis”, vez que o 

sentido atribuído aos comportamentos e corpos é desenvolvido com base no convívio social. 

Assim, apenas são considerados dentro dos requisitos de modelo social àqueles gêneros que 

ostentam uma adequação às diretrizes apresentadas quanto ao sexo, desejo e prática sexual. 

Ana Paula Peres segue este raciocínio, defendendo a ideia de que a sociedade tem 

carência em classificar e rotular as pessoas, suas ações e práticas, bem como suas funções, de 

modo que a identidade de gênero será incumbida em reconhecer o indivíduo em homem ou 

mulher. Dessa forma, o que não se emoldurar nesse conjunto estará, portanto, eliminado, uma 

vez que não é bem julgado (2001. p. 91).   

Nessa perspectiva, a psicóloga Maria do Carmo de Andrade Silva (2001, p. 90-91) 

aduz que a identidade de gênero é instituída por diversos elementos e dotada de uma estrutura 

em distintas épocas e por variadas influências, constituindo-se como um conceito 

profundamente complexo, e formado por elementos inconscientes e conscientes, como por 

exemplo, “alguns associados ao sexo a que se pertence e às característ icas estabelecidas pela 

estrutura social a cada gênero”. 

Através das exposições trazidas por Maria do Carmo de Andrade Silva, Ana Paula 

Peres aduz que a identidade de gênero tem relação com o fato de se deduzir a sensação do 

indivíduo como mulher ou homem, e que a organização social vigente idealiza o sexo 

puramente de modo bipartido: ou na variante feminina, ou masculina. Logo, tem-se que “o 

individuo ao desenvolver sua identidade terá necessariamente que se identificar como homem 

ou mulher, não sendo possível a formação dessa identidade sem que se recaia num desses dois 

modelos” (2001, p. 91-94). 

A outra constatação feita por Ana Paula Peres é que a identidade de gênero não é 

previamente concebida, correspondendo à reunião de múltiplos fatores, a exemplo da 

qualidade de relação e ligação parental, da genitália externa e capacidade cognitiva; de forma 

que tudo isso ligado ao decorrer do tempo irá constituir a identidade de gênero do indivíduo 

(2001, p. 94).  

De maneira histórica, Simone de Beauvoir pôs em questão os definidos conceitos 

biológicos, partindo do princípio que o indivíduo se torna algo, percebendo-se na concepção 

de que não se nasce mulher, mas sim, torna-se uma. Desta forma, ao diferenciar a designação 

biológica feminina da sua constituição social, a autora estabeleceu o conceito como uma 

construção social e autônoma de quaisquer componentes biológicos (1990, p. 489). 

Tem-se, então, que a identidade de gênero é a maneira através da qual o indivíduo se 

mostra para a sociedade e para si, é a forma como se sente, independentemente de orientação 
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sexual ou sexo biológico. É, portanto, como o indivíduo se reconhece e deseja ser 

reconhecido. 

Particularmente no âmbito do Direito, os Princípios de Yogyakarta (2007, p. 10), um 

notável instrumento de cumprimento da legislação internacional de Direitos Humanos, se 

refere à identidade de gênero como: 

[...] experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em 

relação ao gênero, que pode ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 
incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, 

modificação ou aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou 

outros) e outras expressões de gênero, inclusive de modo de vestir-se, o modo de 

falar e maneirismos.  
 

No que se refere à terminologia, foi firmado o entendimento no Congreso 

Internacional sobre Identidad de Género y Derechos Humanos, em 2010, o emprego da letra 

T* ou da abreviação trans* para alcançar quaisquer exteriorizações de transgeneridade. Dessa 

forma, o termo normalmente empregado por pesquisadores para se expressar sobre essa 

comunidade é indivíduo trans*, pois diz respeito a todos aqueles que de certa forma 

transcendem para o outro sexo físico (DIAS, 2014, p. 42-44). 

Assim, restam entendidas as relações de gênero como resultantes das relações sociais e 

na forma como o indivíduo se exterioriza, permitindo enxergar além da manutenção da ordem 

social.  

 

1.2 TRANSGÊNEROS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

Desde a infância somos ensinados a agir e ter uma determinada aparência de acordo 

com nosso sexo biológico. Entretanto, a grande diferença que percebemos entre homens e 

mulheres é construída socialmente desde o nascimento, quando meninos e meninas são 

ensinados a agir de acordo como são identificados. Porém, como as influências sociais não 

são totalmente visíveis, tem-se por entendido que essas diferenças são “naturais”, totalmente 

biológicas, quando, na verdade, boa parte delas é influenciada pelo convívio social.  

Atualmente, entende-se que a vivência de um gênero discordante com o que se 

esperaria de alguém de um determinado sexo é uma questão de identidade e não um 

transtorno. Esse é o caso das pessoas travestis e transexuais, que são tratadas coletivamente 

como parte do grupo dos “transgêneros”. Nessa lógica, Jaqueline de Jesus (2012, p. 10) 

explica que: 

Em primeiro lugar, é importante destacar que, em termos de gênero, todos os seres 

humanos podem ser enquadrados (com todas as limitações comuns a qualquer 

classificação) como transgênero ou “cisgênero”. Chamamos de cisgênero, ou de 
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“cis”, as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando ao 

nascimento. [...] nem todas as pessoas são assim, porque, repetindo, há uma 

diversidade na identificação das pessoas com algum gênero, e com o que se 

considera próprio desse gênero. Denominamos as pessoas não-cisgênero, as que não 

são identificam com o gênero que lhes foi determinado, como transgênero, ou trans.  
 

Ainda no século XX, sob a ótica psicanalista, ser transgênero era considerado uma 

patologia na categoria das perversões. Insta salientar que a contemporânea definição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) põe fim, após 28 anos, ao antiquado entendimento que 

se tinha sobre as pessoas transgêneros. Até então, ser transgênero apresentava-se no capítulo 

sobre problemas mentais da Classificação Internacional de Doenças (CID), definido como 

"distúrbio de identidade de gênero". Atualmente, modificada a nomenclatura, passou a ser 

considerada como "incongruência de gênero", fazendo parte de um novo capítulo acerca das 

condições pertinentes à saúde sexual. 

Na versão anterior, havia, por exemplo, o termo "transexualismo" — o sufixo "ismo", 

de origem grega, atribui a ideia de patologia. Desse modo, a forma correta do termo é 

transexualidade ou transgeneridade, já que o sufixo “dade” se relaciona a uma característica. 

Tal alteração é de suma importância, pois despatologiza a condição dos indivíduos 

transgêneros, inaugurando uma nova Classificação que abandona a ideia da condição como 

uma doença (algo que influencia de maneira negativa o corpo), e passa a cuidar da 

transgeneridade como incongruência de gênero, ou seja, uma “persistente incompatibilidade 

na percepção de um indivíduo de seu próprio gênero e sexo designado” ao nascer 

(BARIFOUSE, 2018, online). 

Contudo, embora não mais esteja classificada como patologia, a condição ainda se 

encontra presente no guia de doenças, pois carece de algumas prestações de saúde, como por 

exemplo, acompanhamento psicológico, tratamentos hormonais e cirurgia de 

transgenitalização. Ao contrário da categoria patológica anteriormente adotada que passava a 

ideia de prevenção ou cura, a incongruência de gênero não é algo que se precisa lutar contra, 

mas uma condição que requer suporte.  

Desde 1990 a versão antiga da CID vem sendo reexaminada e sua alteração reproduz 

uma evolução, acompanhando a concepção atual da ciência, vez que, ser transgênero não diz 

respeito a uma questão médica, mas sim a uma questão pessoal. A Assembleia da OMS em 21 

de maio de 2019 oficializou a retirada da transexualidade como transtorno mental, informação 

que já havia sido divulgada ainda em 2018. No entanto, apesar da nova classificação ter sido 

apresentada, passará a ter validade nos países-membros, a exemplo do Brasil, somente a partir 

de 2022 (BARIFOUSE, 2018, online). De qualquer sorte, é notório que tal aperfeiçoamento 
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da CID à condição dos transgêneros muda o alvo dos cuidados anteriormente empregados a 

essa comunidade, de forma a se somar à luta desses indivíduos, revelando-se não apenas uma 

mudança simbólica, mas uma mudança prática que deve ser celebrada. 

Feita essa ressalva quanto à nova CID, temos que “travesti” é o termo empregado ao 

indivíduo que se mostra à sociedade usando adereços e vestimentas fixados como 

característicos próprios do sexo contrário. O que se verifica é que uma travesti vive quase que 

toda a sua existência na condição de exteriorização de mulher. Diante disso, o conflito 

existente se relaciona muito mais com o gênero, pois apesar de tal incompatibilidade, não há o 

desconforto com a genitália em si, como é o caso dos indivíduos transexuais. Segundo 

Thereza Rodrigues Vieira (2012. p. 37), de maneira oposta ao que acontece com as mulheres 

e homens transexuais, o indivíduo travesti não repudia seu órgão genital, ao contrário, faz uso 

do mesmo prazerosamente quando de suas relações sexuais. 

Logo, ainda que não apresente uma harmonia entre o seu sexo psicológico e biológico, 

as travestis não vivenciam a necessidade de omitir a condição de sua genitália, obtendo prazer 

no desfrute do seu órgão sexual sem se afetar que saibam de sua condição travesti. Apesar de 

não haver aversão à genitália, sempre devemos nos referir as travestis através da identidade de 

gênero feminina, é o que preceitua Jaqueline de Jesus (2012. p. 17) ao tratar que “é importante 

ressaltar que travestis, independentemente de como se reconhecem, preferem ser tratado no 

feminino, considerando insultos serem adjetivadas no masculino.” 

Identifica Del-Campo (2017, p. 208) que, na procura de ser reconhecida como uma 

mulher, por vezes a travesti se utiliza de cirurgias estéticas, por exemplo, próteses de silicone 

ou hormônios femininos, a fim de alterar seu corpo e fazer com que o gênero adquira vida. 

Atrelado a isso, recorre a roupas, gestos e olhares que reproduzem a figura e estilística 

corporal que considera apropriada a sua identidade de gênero, embora não experimente a 

busca em sujeitar-se à cirurgia de transgenitalização, já que está consciente quanto ao seu 

sexo fenotípico. Assim, apesar de existir uma linha tênue quanto às diferenças em relação a 

travestis e transexuais, muito disso por apresentarem um aspecto visual semelhante, 

distinguem-se essencialmente acerca da questão psicológica quanto ao próprio corpo.  

Por isso, transexuais sentem aversão ao seu órgão sexual, apresentando desconforto 

quanto ao sexo biológico, o que provoca consequências psicológicas de imenso sofrimento, 

desenvolvendo repulsa ao próprio corpo, e demonstrando profunda angústia e incômodo com 

sua genitália, tornando-se uma obsessão ter o corpo readequado ao sexo contrário que 

considera possuir. É nesse contexto que a cirurgia de transgenitlização transforma-se em sua 
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obstinação. Dessa forma, Tereza Rodrigues Viera (2012, p. 39) conceitua o indivíduo 

transexual como: 

[…] o indivíduo que possui a convicção inalterável de pertencer ao sexo oposto ao 

constante em seu Registro de Nascimento, reprovando veementemente seus órgãos 

sexuais externos, dos quais deseja se livrar por meio de cirurgia. Segundo uma 

concepção moderna o transexual masculino é uma mulher com corpo de homem. 

Um transexual feminino é, evidentemente, o contrário. São, portanto, portadores de 
neurodiscordância de gênero. Suas reações são, em geral, aquelas próprias do sexo 

com o qual se identifica psíquica e socialmente. Culpar este indivíduo é o mesmo 

que culpar a bússola por apontar para o norte.  

 

Edvaldo Souza Couto (1999, p. 26), por sua vez, define transexualidade da seguinte 

forma: 

Eles têm em comum a incompatibilidade da conformação genital com a identidade 
psicológica no mesmo indivíduo. O transexual é aquele que recusa totalmente o sexo 

que lhe foi atribuído civilmente. Identifica-se psicologicamente com o sexo oposto, 

embora biologicamente não seja portador de nenhuma anomalia. Geralmente possui 

genitália perfeita, interna e externa, de um único sexo mas a nível psicológico 

responde a estímulos de outro. Costumam considerar-se um 'erro da natureza'. [...] 

transexual é o indivíduo com identidade psicossexual oposta a seus órgãos genitais 

externos, com o desejo compulsivo de mudança destes. Neste quadro, as principais 

características da transexualidade são: a) a convicção de pertencer a outro sexo; b) 

aversão pelos atributos genitais dados pela natureza e c) o interesse pela adequação 

dos genitais. 

 

Em 2016 o tema foi abordado em reportagem do programa “Globo Repórter” que 

apresentou que o conflito entre sexo biológico e a identidade de gênero ainda não tem uma 

causa comprovada. Embora confirmado pela ciência que ao longo da gestação a identidade 

masculina ou feminina é estabelecida no cérebro do bebê após o desenvolvimento dos órgãos 

sexuais, a hipótese científica do que acontece no caso dos transgêneros é que essa identidade 

não se encontra em sintonia com o órgão sexual. O coordenador do ambulatório de transtorno 

de identidade de gênero do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo, 

Alexandre Saadeh (2016, online) explica:  

A genitália se desenvolve para um lado e o cérebro para o outro. Isso vai se dar por 

influência de alguns hormônios e algumas substâncias que podem estar circulando 

pela placenta e pelo cordão umbilical. E aí esse cérebro feminino numa genitália 

masculina, ou ao contrário, cérebro masculino numa genitália feminina, pode 

explicar a questão da transexualidade. 

 

Uma pioneira na luta dos transgêneros foi Lili Elbe (um conhecido pintor dinamarquês 

nascido Einar Mogens Wegener), considerada a primeira transgênero a se submeter à 

intervenção para assumir sua identidade feminina. Lili enfrentou um total de quatro cirurgias 

realizadas, mas acabou falecendo em sua última, quando seu corpo rejeitou um transplante de 

útero em 1933 (URZAIZ, 2016, online). A história de Lili Elbe foi retratada pelo autor David 
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Ebershoff no livro “The Danish Girl” (A Garota Dinamarquesa), mais tarde adaptado em 

filme de mesmo nome. 

No Brasil a transexualidade ficou amplamente conhecida através do caso de Roberta 

Close, nascida Roberto Gambine Moreira, que passou pela cirurgia de transgenitalização na 

Inglaterra ainda no ano de 1989. Posteriormente, Roberta ingressou com demanda de 

retificação de Registro Civil em 1992, postulando a alteração do seu prenome para o gênero 

feminino. Todavia, somente teve a sentença prolatada treze anos depois, condicionando tal 

alteração à averbação da transgenitalização em seu Registro Civil. 

 

1.3 CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO 

O indivíduo transexual na qualidade de sujeito merecedor de alcançar um tratamento 

com qualidade projeta-se por meio das políticas públicas reservadas à saúde e à realização da 

cirurgia de transgenitalização. Mediante tal cirurgia e através dos avanços das técnicas 

médicas e cirúrgicas, é possível dar uma nova conformação à morfologia sexual externa com 

a finalidade de se adequar o reconhecimento pretendido pelos indivíduos transgêneros 

segundo a percepção de gênero com que mais se identifica, proporcionando a harmonização 

genital com sua identidade psicológica.  

Logo, para a maior parte dos indivíduos transexuais a cirurgia de transgenitalização se 

faz fundamental para desfrutar do direito à vida e do seu reconhecimento como indivíduo. 

Dessa forma, o procedimento resguarda os direitos fundamentais de igualdade e dignidade da 

pessoa humana, bem como a autodeterminação, pretendendo sanar a desarmonia do indivíduo 

com o seu sexo anatômico e adaptá-lo ao sexo psíquico almejado.  

Entretanto, há não muito tempo, a cirurgia de transgenitalização era considerada pelo 

Direito Brasileiro como uma mutilação do corpo humano, visto que ocasionava sérias e 

permanentes mudanças configurando o crime de lesão corporal de natureza grave tipificado 

pelo art. 129, §2º, III do Código Penal Brasileiro. 

Na ocasião em que a primeira cirurgia desse tipo veio a público, em 1971, realizada no 

transexual Waldir Nogueira, o médico Roberto Farina, responsável pela intervenção, foi 

condenado a dois anos de reclusão ante acusação de haver infringido o referido artigo. O 

Conselho Federal de Medicina (CFM) moveu o processo contra o cirurgião, que 

posteriormente foi absolvido em virtude da tese de que a intervenção era a única maneira de 

reduzir a angústia acometida ao transexual. Atualmente, desde que cumpridos os preceitos 
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legais apoiados na Resolução 1652/2002 do CFM, entende-se a realização da cirurgia de 

transgenitalização como uma necessidade terapêutica.   

Portanto, à época, quem desejasse se submeter ao procedimento se via na condição de 

realizá-lo clandestinamente ou então em países que possuíam tradição no assunto, como a 

Tailândia. Entretanto, a crescente demanda à intervenção cirúrgica fez com que gradualmente 

fossem reconsiderados tais pareceres. 

Assim, a cirurgia de transgenitalização foi autorizada em 1997 pelo Conselho Federal 

de Medicina em seu caráter experimental através da Resolução n.º 1482/1997. Já em 2002, o 

Conselho aprovou a Resolução n.º 1652/2002, responsável por aumentar as possibilidades de 

acesso aos procedimentos, mas manteve a cirurgia de neofaloplastia (construção de pênis) 

como experimental.  

Em 2008 o tema adquiriu status de saúde pública pelo Ministério da Saúde ao assumir 

as despesas da realização da cirurgia. Seguindo a evolução das técnicas cirúrgicas, o CFM 

aprovou a Resolução nº 1.955/2010, que possibilita a realização da harmonização do fenótipo 

feminino para masculino em qualquer hospital público ou privado. Ademais, a retirada de 

ovários, útero e mamas deixou de ter o caráter experimental mantendo-se ainda, a intervenção 

do tipo neofaloplastia. Já em 2013, por meio da Portaria nº 2803, o Ministério da Saúde 

ampliou o Processo Transexualizador do Sistema Único de Saúde (SUS) (ROCON, 2016, 

online). 

Essa regulamentação se fez necessária, visto que tais procedimentos são evidenciados 

pelo seu caráter definitivo e altamente invasivos, de tal forma que, no art. 4º da Resolução nº 

1.955/2010 do CFM, estão listados os critérios que permitem ao transexual estar qualificado a 

se submeter à realização da cirurgia, quais sejam: 

Art. 4º Dever-se-á obedecer à avaliação de equipe multidisciplinar constituída por 

médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, 

obedecendo aos critérios a seguir definidos, após, no mínimo, dois anos de 

acompanhamento conjunto: 

1)  Diagnóstico médico de transgenitalismo;  

2)  Maior de 21 (vinte e um) anos; 
3) Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia.  
 

O processo é dividido em dois componentes: a atenção básica e a especializada. A 

básica se refere ao primeiro contato do indivíduo transgênero com o sistema de saúde, 

abarcando todas as avaliações médicas iniciais que são indispensáveis para o encaminhamento 

a tratamentos mais específicos. Já a atenção especializada subdivide-se em dois outros 

distintos: o ambulatorial (que consiste em o acompanhamento psicoterápico e 

hormonioterapia), e o hospitalar (etapa em que é realizado o pré-operatório, a cirurgia e o 
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acompanhamento pós-cirúrgico). Para ambos os gêneros, a idade mínima para se submeter 

aos procedimentos ambulatoriais é de 18 anos, e para os hospitalares é de 21 anos (VIANA, 

2016, online). 

Quanto à cirurgia efetuada no transexual feminino para o masculino, esta ainda 

permanece em caráter experimental. “Entendemos que o procedimento é de resultados 

estéticos e funcionais ainda questionáveis, e por isso seja mantido como experimental”, expôs 

Edvard Araújo (2010, online), relator da resolução. O processo de readequação do gênero 

feminino para masculino abarca uma série de intervenções que envolvem a reestruturação dos 

genitais, a histerectomia (remoção do útero) e retirada dos seios. Este último consiste em 

essencialmente a única intervenção que se sujeitam, uma vez que as técnicas de reconstrução 

da genital até este momento não possibilitam constituir genitais com satisfatória condição 

estética e funcionalidade. Em se tratando da intervenção realizada no transexual masculino 

para feminino, essa já não é mais a título experimental, consistindo na construção de uma 

neovagina, possibilitando uma vida sexual ativa para a mulher transexual. 

Em 2006, através da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) introduziu o direito ao uso do nome social a fim de combater a intolerância, o 

preconceito e a marginalização experimentada por travestis e transexuais ao acesso aos 

serviços de saúde.  

Dessa forma, a utilização do nome social permitiu que travestis e transexuais optassem 

por serem chamados socialmente pelo nome que melhor os reconhecessem em toda a rede 

pública de saúde, e não somente nos serviços especializados em que eram acolhidos. Mas 

somente em agosto de 2008 que o SUS por meio da implantação do “Processo 

Transexualizador” (BRASIL, 2017, online) instituído pela Portaria nº 1.707/GM/MS 

(revogada pela Portaria nº 1. 579, de 31 de julho de 2013) definiu e ampliou o Processo 

Transexualizador no SUS - inaugurando a possibilidade da realização de cirurgias de 

transgenitalização em mulheres transexuais que objetivavam a reconstrução genital.  

Apesar de a oferta do SUS à cirurgia ter sido um grande avanço para a comunidade, 

muitos transexuais ainda sofrem com as longas filas de espera, em sua maioria não pela 

demora atrelada à complexidade do processo que inclui atenção básica e especializada, mas 

devido aos poucos hospitais especializados para realizar as intervenções.  

Na lista do Ministério da Saúde são autorizados apenas cinco centros aptos para 

procedimentos cirúrgicos: o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o HC da Universidade 

Federal de Goiás, em Goiânia, o HC da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, o 

HC da Universidade de São Paulo e o Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de 
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Janeiro; e outros cinco para os ambulatoriais. A escassez de profissionais adequados também 

é uma realidade.  

Acredita Keila Simpson, integrante da Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (Antra) que “se esses serviços fossem ampliados [para atender demandas como o 

Nordeste] as filas diminuiriam e as pessoas não precisariam se deslocar para outros estados” 

(2018, online). No Rio de Janeiro, o único local que realiza os procedimentos é o Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porém, 

desde 2011 não é possível se inscrever para os procedimentos cirúrgicos e aqueles que 

conseguiram já esperam há cinco anos. 

Para Tereza Rodrigues Vieira (2003. p. 105), deve se ter em mente as vantagens 

advindas da cirurgia para o operado, a qual tem o caráter adaptativo (corpo-mente), visando 

atenuar os inconvenientes sociais sofridos. Portanto, é certo que a cirurgia de 

transgenitalização acarreta inúmeras repercussões na vida civil do indivíduo transgenitalizado, 

entre elas a aspiração da alteração de seu assento de nascimento, motivação essa que fez 

aumentar as lides acerca do tema.  

No contexto de ausência legislativa, muitos julgados negaram provimento às 

demandas de alteração do Registro Civil sob alegação de sobrevir preponderância do sexo 

biológico sobre o psíquico, o que fundava na aplicação do Princípio da Imutabilidade do 

Nome. Posteriormente, as decisões foram se adequando à aceitação social, o que possibilitou 

a alteração do prenome no Registro Civil condicionado à cirurgia de transgenitalização. 

Na contemporaneidade, tem-se que o art. 58 da Lei 6.015/73 não é absoluto, sendo 

dada interpretação conforme a Constituição da República de 1988 e ao Pacto de São José da 

Costa Rica, reconhecendo o direito de alteração do prenome e gênero, independentemente da 

realização de cirurgia de transgenitalização ou de tratamentos hormonais ou patologizantes, 

sendo possível tal alteração ocorrer diretamente no ofício do RCPN (Registro Civil de 

Pessoas Naturais). 

Com isso, no próximo capítulo será analisado como o ordenamento jurídico brasileiro 

vem enfrentando tal complexidade. 

 

2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE: DIREITO À IDENTIDADE E AO NOME; 

A LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E A NOVA TENDÊNCIA ACERCA DA 

RETIFICAÇÃO. 
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2.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Os Direitos da Personalidade são decorrentes do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana e, portanto, pertencentes ao rol de Direitos Fundamentais. No ordenamento jurídico 

pátrio, tais direitos alcançaram importância na Constituição Federal de 1988, estando 

dispostos no inciso X do artigo 5º (direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem), 

tendo o Código Civil de 2002 introduzido um capítulo destinado a esses direitos.  

Em síntese, concernem na proteção e constância de direitos essenciais que objetivam a 

integridade moral e física ao que tange as características da personalidade do ente conceituado 

“pessoa”. Nesse sentido, entende Sílvio Venosa (2013, p. 175) que: 

Há direitos denominados personalíssimos porque incidem sobre bens imateriais ou 

incorpóreos. As Escolas do Direito Natural proclamam a existência desses direitos, 

por serem inerentes à personalidade. São, fundamentalmente, os direitos à própria 

vida, à liberdade, à manifestação de pensamento. A Constituição brasileira enumera 

longa série desses direitos e garantias individuais (art. 5º). São direitos privados 

fundamentais, que devem ser respeitados como conteúdo mínimo para permitir a 

existência e a convivência dos seres humanos. Muitos veem nesse aspecto direitos 

inatos que são ínsitos à pessoa, cabendo ao Estado reconhecê-los. É fato que nem 

sempre, no curso da História e dos regimes políticos, esses direitos são 

reconhecidos, pois isto apenas se torna possível nos Estados liberais e democráticos, 
tema de conteúdo sempre e cada vez mais controverso. 

 

De maneira histórica, os Direitos da Personalidade são aportados primariamente à 

Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, proveniente da Revolução Francesa, tal como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, recepcionada em Assembleia Geral das 

Nações Unidas com o propósito de promover o bem-estar social a todos os povos e nações, 

tanto dos estados-membros, quanto entre aqueles oriundos dos territórios sob sua influência. 

O ordenamento jurídico pátrio incorporou ditames do Pacto de São José da Costa Rica 

visto ser signatário da referida convenção, trazendo o Código Civil de 2002 disposições sobre 

os Direitos da Personalidade em consonância com este tratado (CANEZIN, 2011, p.79-96).  

Esses direitos são geralmente divididos em dois grupos, sendo um relacionado à 

integridade física, em que estão abarcados os direitos ao próprio corpo, à vida e os direitos 

pós morten; e os relativos à integridade moral, estando nessa classe os direitos ao nome, à 

honra, à imagem, à liberdade, etc. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana representa, 

portanto, o basilar fundamento jurídico ao que tange os Direitos da Personalidade, visando o 

respeito a cada componente da pessoa, tal quanto aos aspectos psicológico, moral, à 

integridade física e emocional.  

O art. 11 do Código Civil apresenta expressamente as características da 

intransmissibilidade e irrenunciabilidade dos Direitos da Personalidade, promovendo o caráter 
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de indisponibilidade de tais direitos, sendo vedado aos titulares deles dispor, pois nascem e se 

extinguem com eles. Dessa forma, não é possível a transmissão a terceiros, podendo apenas 

usufruir dos bens compreendidos na própria personalidade.  

No que tange à irrenunciabilidade, esta está ligada diretamente à intransmissibilidade 

em consequência da impossibilidade de renúncia exatamente pela particularidade inerente aos 

Direitos de Personalidade de forma que nascem e extinguem-se simultaneamente à pessoa, 

sendo impossível desassociá-los. Nesse sentido, não é assentido dispô-los, exceto por 

disposições legais específicas, como é o caso da cessão de imagem. 

Além dos atributos da irrenunciabilidade e intransmissibilidade trazidos pelo Código, 

a doutrina e jurisprudência apontam outras características, quais sejam: i) absolutismo: o 

atributo absoluto dos direitos da personalidade está diretamente ligado à sua oponibilidade 

erga omnes, de forma que são oponíveis a todos. ii) não limitação: são vistos como ilimitados 

sendo o rol dos artigos 11 e 12 do Código Civil meramente exemplificativo e não um rol 

taxativo, uma vez que são originários da personalidade, e esta, ocasionalmente, se verifica em 

novas modalidades de direitos, conforme acentua Maria Helena Diniz (2012, p.136). iii) 

imprescritíveis e impenhoráveis: os direitos da personalidade não se encerram pelo uso e 

decurso do tempo.  

Entretanto, o dano moral, por ter caráter patrimonial, se sujeita aos prazos prescritos 

em lei. Nesse sentido, também são considerados impenhoráveis eis que são inerentes à própria 

pessoa e dela inseparáveis. iv) não são suscetíveis de desapropriação, uma vez que estão 

ligados à pessoa humana e por isso não podem sofrer limitação voluntária, conforme preceitua 

Gonçalves (2013, p.138). v) vitaliciedade: são eles adquiridos na concepção e acompanham a 

pessoa até a morte. 

Dessa forma, tendo em vista a abrangência de tais aspectos, os Direitos da 

Personalidade alcançam o desenvolvimento do indivíduo, de modo que sua concretização 

possibilita a atenuação das diferenças entre pessoas e a possibilidade de torná-las para além de 

pessoas, cidadãos em seus inúmeros aspectos; e com o propósito de assegurar a integridade da 

personalidade nasce a autodeterminação, ou seja, o desejo de viver de forma digna.  

A autonomia da vontade possibilita que os Direitos de Personalidade disponham de 

eficácia externa e interna, de modo a não se restringirem apenas ao aspecto subjetivo, e sim 

permitir a efetivação das relações sociais pautadas na dignidade que é própria de toda pessoa. 

O poder da autodeterminação, portanto, é simbolizado pela pessoa natural optar pelo 

que lhe permite se sentir bem e o que lhe convém, de forma a evoluir e desenvolver suas 

próprias características da personalidade. Assim, se faz fundamental ter a autonomia como 
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parte determinante à dignidade, visto que admite a diversidade das pessoas e a contínua 

estruturação subjetiva da personalidade. Nesse contexto, travestis e transexuais até o momento 

da retificação de seus Registros Civis não dispõem integralmente dos seus Direitos da 

Personalidade, haja vista que seu nome registral não reflete a identidade física, emocional e 

psíquica a que esses indivíduos se compreendem.  

O art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988 consagrou a inviolabilidade da honra, 

intimidade, imagem e vida privada, além de reconhecer também, como direito fundamental, a 

dignidade da pessoal humana, a qual nem sempre é gozada por todos, em especial no contexto 

da comunidade dos transgêneros. Assim, a retificação do Registro Civil se traduz no 

experimento de vivenciar um patamar de igualdade com a sociedade, de forma que essa 

possibilidade representa um dos fundamentais passos na dura jornada que é a inclusão desses 

indivíduos no âmbito social, o que se traduz na maioria das vezes, em uma experiência não 

harmônica e na ineficiência de um status de efetiva cidadania.  

Para assimilar de maneira mais efetiva o eixo do presente trabalho e em como a 

alteração do prenome das pessoas transgêneros tem magnitude como Direito da 

Personalidade, o próximo aspecto a ser abordado nesse capítulo será o Direito à Identidade e o 

Direito ao Nome. 

 

2.2 DIREITO À IDENTIDADE E AO NOME  

Pode-se dizer que Direito à Identidade de Gênero também é um Direito da 

Personalidade, visto que integra a condição de identidade do indivíduo. Desse modo, quando 

documentos de pessoas transgêneros demonstram status de alteração indicando expressamente 

o termo “transexual”, o direito ao sigilo e os direitos de personalidade do indivíduo são 

violados. A condição de ter o termo “transexual” na alteração registral era constatada em 

muitas decisões de demandas de retificação de registro desses indivíduos. 

O Direito à Identidade proporciona a cada pessoa ser reconhecida por apelido ou nome 

a qual ordinariamente é reconhecida no âmbito social, possibilitando a alteração do seu 

registro como prevê o art. 58 da Lei de Registros Públicos “o prenome será definitivo, 

admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”, (NANI & 

LOTUFO, 2008. p. 248).  

Dentre as inúmeras angústias enfrentadas pela população transgênero, o Direito à 

Identidade é uma das mais difíceis, pois o sexo de nascimento e a vivência de gênero não 

convergem para a mesma identidade de gênero, o que gera uma forte aflição psicológica e 
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sofrimento emocional. A retificação do Registro Civil e a cirurgia de transgenitalização (em 

alguns casos) se mostram como uma possibilidade de viver plenamente essa identidade até 

então mitigada. (RABELO et al, 2014. p. 26). 

Nessa perspectiva, Gonçalves (2012, p. 104) entende ser o nome uma condição 

imprescindível para individualização de cada um, uma vez que promove nas relações sociais e 

jurídicas a identificação pela denominação que gera direitos e obrigações. Ademais, o nome 

proporciona a particularização que cada pessoa tem para consigo, bem como para com o 

Estado, que amplia sua proteção a cada indivíduo particularmente e a terceiros a fim de gerar 

maior segurança jurídica nos negócios.  

É essa duplicidade quanto ao nome e, principalmente, o interesse que o Estado tem 

sobre ele que sucede para a previsão da imutabilidade, à exceção de casos excepcionais. 

Nesse sentido, Gonçalves (2012, p. 104) explica:  

O aspecto público decorre do fato de o Estado ter interesse em que as pessoas sejam 

perfeita e corretamente identificadas na sociedade pelo nome e, por essa razão, 

disciplina o seu uso na Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), proibindo a 

alteração do prenome, salvo exceções expressamente admitidas (art. 58) e o registro 

de prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores (art. 55, parágrafo 

único). O aspecto individual consiste no direito ao nome, no poder reconhecido ao 

seu possuidor de por ele designar-se e de reprimir abusos cometidos por terceiros.  

 

O art. 16 do Código Civil brasileiro preceitua que “toda pessoa tem direito ao nome, 

nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. Ademais, o art. 55 da Lei nº 6.016/1973 (Lei 

de Registros Públicos) instrui que o prenome pode ser livremente decidido pelos pais, 

contanto que não exponha o filho ao ridículo sendo possível os oficiais de registro negarem 

realizá-lo a fim de evitar tal constrangimento futuro, Gonçalves (2012. p. 104). 

Tendo em vista o contexto dos indivíduos transgêneros, a inadequação de seu nome 

civil à sua identidade de gênero torna-se uma exposição vexatória, haja vista o 

reconhecimento pelo nome de batismo não condizer à identidade, o que leva muitos 

transgêneros à prostituição, à depressão e ao suicídio, conforme estudo de Liliana Lopes 

Pedral Sampaio e Maria Thereza Ávila Dantas Coelho (2012, p. 343-344): 

As formas de lidar com as mais diversas situações são explicadas por Flávio como 

“um meio de ir levando essa coisa, mas que dói, dói. Eu não quero o meu nome 

como ele é; eu quero um nome masculino, que me represente no masculino” 

(Flávio). Essa situação se amplia com a dificuldade de ingresso e permanência no 

mercado de trabalho, mesmo para os que concluíram a formação universitária, como 

é o caso de mais uma dessas pessoas. Muitas vezes, a assunção da transexualidade 

implica o abandono do trabalho. Os homens contam que, como forma de 

sobrevivência, partem para o trabalho autônomo, quando conseguem, ou então se 

submetem a trabalhar para casas de prostituição, não se prostituindo, mas fazendo a 

propaganda do lugar. Trabalhar em borracharia é mais uma opção apresentada por 
Flávio, mas, segundo ele, extremamente difícil, por conta do machismo. Quando não 
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conseguem nenhum trabalho, a alternativa que muitas vezes resta é o tráfico de 

drogas, o que, segundo Flávio, não é raro acontecer.  

 

Ademais, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome, conforme 

dispõe o art. 58 da Lei de Registros Públicos. Entretanto, por ser o nome civil um direito da 

personalidade e componente que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, 

mostra-se possível, nas hipóteses previstas em lei, assim como em alguns casos admitidos 

pela jurisprudência, a modificação do prenome. Ocorre que, em se tratando dos indivíduos 

transgêneros, essa possibilidade de modificação era um tanto quanto limitada, visto que, 

muitas decisões condicionavam a alteração do prenome à averbação do termo “transexual”, o 

que ofendia a dignidade da pessoa humana e perpetuava a discriminação desses indivíduos 

ante o meio social.  

Desta feita, conforme o tema foi atingindo posição de destaque nas discussões 

jurídicas, bem como constatado o número crescente de demandas que buscavam essa 

retificação, os operadores do direito desempenharam um olhar mais atento para essas 

questões, passando a admitir a alteração do prenome do transgênero, e a correspondente 

retificação nos registros civis, até mesmo sem a realização da cirurgia de 

transgenitalização. Nesse contexto, evidencia José Amorim (2003. p. 62). 

[...]a lei deve evoluir com a sociedade, porque é dela que partem os anseios de seus 

membros, transformando as realidades trazendo na evolução, de modo a dar ao 

cidadão seus padrões e parâmetros de comportamento, sempre voltados para o bem 

comum da maioria. (...) No caso da transexualidade, não há norma vigente que 

regule os comportamentos humanos, a legalidade dos atos cirúrgicos e a mudança de 

sexo e nome nos documentos pessoais, pelo que o bom senso do julgador, formador 

da jurisprudência, é de extrema importância para aqueles que tenham pretensão de 
sofrer modificações físicas e pessoais.  

 

Nesse mesmo sentido aponta Suzana Borges Veiga de Lima (2011. p. 727-728): 

É fato que o ordenamento jurídico não dispõe de norma explícita que permita a 
readequação civil do transexual como o faz no sentido biológico. Todavia, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o entendimento de 

que a ausência de norma expressa não constitui óbice à proteção da dignidade e ao 

exercício da cidadania das pessoas submetidas ao procedimento redesignação 

sexual. Nesse particular, a retificação para a alteração do sexo e do prenome do 

transexual no registro civil tem sido considerada por essa Corte como condição 

sinequa non para a concretização do princípio da dignidade humana. 

 

Maria Berenice Dias ainda em 2014, já defendia a possibilidade de alteração do 

prenome e gênero por via administrativa através de requerimento junto ao Cartório de 

Registro Civil, sendo desnecessário submeter-se a dificultosas provas, pautando-se a alteração 

pela autodeclaração (2014, p. 270), 
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Dessa forma, a alteração do prenome dos transgêneros percorreu um caminho de 

grande insegurança jurídica já que tais questões de identidade de gênero ainda suscitam 

diversos debates na sociedade. 

 

2.3 OS ASPECTOS DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS QUANTO AOS 

TRANSGÊNEROS 

A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos) é anterior a 

Constituição Federal de 1988, que apresentou a efetivação da dignidade da pessoa humana 

como um dos fundamentos da República, fazendo jus à tutela de todas as matérias pertinentes 

à condição de pessoa.  

A lei traz no seu Capítulo IV, art. 50, a obrigatoriedade em relação ao Registro Civil, 

preceituando que “todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares 

distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório” (BRASIL, 1973). Nesse contexto, o 

art. 54 dispõe sobre os elementos que se fazem necessário compor o Registro Civil. Nesse 

estudo iremos destacar dois elementos, quais sejam: 1º) prenome postos à criança e 2º) o sexo 

do registrando. 

Maria Berenice Dias (2014, p. 301) faz uma significativa indagação quanto a tais 

dispositivos vistos:  

[...] como proceder ao registro de um recém-nascido intersexual1”? Afinal, quinze 

dias é um prazo estritamente curto para conseguir identificar o sexo que aquela 

criança terá, quando chegar a esta etapa de seu desenvolvimento. Frequentemente, as 

mães/os pais indicam “o sexo que tem aparência prevalente e, se tal não existir, 

farão o registro com a identidade que desejam que o filho tivesse. 

 

Tal fato ocorre, pois não há a alternativa, nesses casos, de não completar a lacuna 

destinada para a identificação sexual deixando-o em branco, e muito menos de ser preenchida 

a expressão “sexo indefinido” ou “sexo indeterminado”, conforme a autora continua 

afirmando (2014, p. 301). 

Cabe ressaltar, também, os arts. 57 e 58 da referida lei, que destacam o princípio da 

imutabilidade do prenome visto anteriormente: 

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após 

audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 

                                                             
1
Esse termo é usado para explicar os grupos que apresentam variações congenitais de anatomia sexual 

ou reprodutiva e que devido a isso não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de “sexo 

masculino” ou “sexo feminino” 
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sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela 

imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. 

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por 

apelidos públicos notórios (BRASIL, 1973). 

 

A redação atual do art. 58 foi disposta pela Lei nº 9.708 de 1998, vez que em sua 

redação original dispunha que o prenome era imutável. 

Outrossim, o Princípio da Publicidade dos Registros Públicos está previsto nos artigos 

16 e seguintes da referida lei, constituindo a todos a ciência dos atos e fatos ali registrados de 

modo a garantir a terceiros o conhecimento da situação jurídica ali declarada, bem como aos 

seus titulares, evitando fraudes e concedendo a garantia natural que outorgam aos negócios.  

Concomitantemente, os registros também gozam de presunção de veracidade, o que 

fundamenta a fé pública. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), isto é, constitui-se 

válida até prova em contrário de forma que admite impugnação. 

Destaca Elimar Szaniawski (2005, p. 265-266) que: 

De um lado, encontramos o fundamento para tal feito, no direito à identidade sexual, 

como um dos aspectos do direito à saúde, tutelado pelo art. 196 da CF. De outro, os 

incisos II e III do art. 1º e parg. 2º do art. 5º da Carta Magna, os quais cuidam do 

livre desenvolvimento da personalidade, da afirmação da dignidade e do exercício 

de cidadania de todo ser humano, que conduzem a uma releitura dos art. 57 e 58 da 

lei 6.015/73. Os citados artigos possibilitam ao Magistrado aplicar a lei ao caso 

concreto, deferindo ao transexual a pretensão requerida. 

 

Assim, o direito positivo fornece elementos que possibilitam a alteração do registro até 

mesmo quanto à retificação do gênero de nascimento, visto que esse impedimento ocasionaria 

grande ofensa à honra, a intimidade, à dignidade da pessoa humana e a igualdade substancial. 

Nesse viés, a alteração do gênero objetiva findar as situações de constrangimento e 

desconforto, para não dizer, vexatória, que passam as pessoas transgêneros ao ter que exibir 

documentos que não condizem com sua realidade e identidade. 

2.4 A NOVA TENDÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 

TRANSGÊNEROS 

Quanto à retificação do Registro Civil de pessoas transgêneras antes de terem o direito 

de alterarem nome e gênero via admirativa junto ao registrador civil, tais indivíduos estavam 

sujeitos, exclusivamente, ao disposto no art. 109 da Lei nº 6.015/73, que aborda a 

possibilidade de retificação do registro por meio de um procedimento complexo e demorado. 

In verbis: 

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 
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Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). 

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o 

Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, 

sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, 

decidirá em cinco dias. 

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no 

prazo de cinco dias. 

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. 

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que 

seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os 
fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que 

devam ser objeto do novo assentamento. 

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por 

ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu 

"cumpra-se", executar-se-á. 

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações 

necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará 

arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões 

à margem do registro original. (BRASIL, 1973). 

 

Desta feita, restava a retificação do Registro Civil de pessoa transgênero conter 

instrução probatória através de documentos e testemunhas que assegurassem o 

reconhecimento e utilização do nome que pleiteavam, bem como o reconhecimento ao gênero 

que se identificavam, tendo o Ministério Público papel de extrema importância, já que muitas 

das vezes impugna tais pedidos, o que fazia com que o magistrado abrisse novos prazos e 

produção de provas, prolongamento a duração da ação, nos termos do §1° do referido artigo. 

Além disso, o art. 1.604 do Código Civil era utilizado como um dos argumentos para negar a 

retificação, dado que proíbe “vindicar estado contrário ao que resulta no registro de 

nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro” (BRASIL, 2002).  

Devido a tal razão, por vezes a competência das ações que versam sobre a retificação 

do registro civil é inclinada à Vara de Família, visto não se referir a erro ou falsidade de 

registro, mas sim a uma alteração do estado da pessoa (DIAS, 2014, p. 290). Ademais, nos 

casos de procedência à retificação, muitas vezes não ocorria uma uniformidade nas decisões 

ao que diz respeito ao sigilo das alterações, além de algumas decisões terem a cirurgia de 

transgenitalização como critério condicionador à alteração.  

Dessa forma, o processo de retificação do registro era extremamente moroso e 

exaustivo, ao passo que necessitava de produção de provas, testemunhas, laudos, etc. Nesse 

sentido, esclarece Maria Berenice Dias (DIAS, 2014, p. 280-281): 

O nome é um direito, não uma via-crúcis. O direito ao nome decorre do direito 

fundamental à integridade moral que encerra a identidade pessoal, familiar e social, 

além de outros aspectos, como a liberdade civil, política e religiosa, a honra, a 

imagem, a intimidade, etc. [...] No entanto, é tudo tão demorado, que gera, durante 

anos, enormes sofrimentos a quem tem uma identidade registral diversa da sua 
identidade social.   
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[...] Não se trata de desestruturar o sistema, mas de adequar a complexidade da 

ordem jurídica à complexidade da ordem natural. Assim, há que se atenuar certas 

exigências legais. A própria Lei de Registros Públicos diz que o prenome é 

definitivo, mas pode ser substituído. Igualmente é admitida sua alteração, a pedido 

do interessado, desde que não prejudique o sobrenome de família. 

 

Sob esse prisma, havia uma enorme insegurança jurídica acerca da retificação, pois a 

atuação dos magistrados e do Ministério Público era diferente de acordo com cada caso 

concreto. 

Nesse contexto, após a comunidade transgênero ter atravessado anos de luta, 

reconhecida a repercussão geral pelo STF na ADI 4.275/DF em 01/03/18 em que foi atribuído 

ao art. 58 da Lei n
o
 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) a interpretação conforme a 

Constituição Federal/88 e ao Pacto de São José da Costa Rica, restou admitido aos 

transgêneros, fundamentado sob o prisma da autodeclaração e sendo desnecessária a 

realização de tratamento hormonal ou cirurgia de transgenitalização, o direito de alterarem 

nome e gênero via admirativa junto ao registrador civil. 

Assim, muitos cartórios passaram a realizar a alteração, e para não restar insegurança 

de alguns registradores, foram editados pelos Estados, provimentos regulamentando o 

procedimento e contemplando a decisão do STF, de forma a se atentar à finalidade de 

“desjudicializar” e acelerar o processo de retificação.  

Nesse cenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu o Provimento nº 73 de 

28/06/2018 a fim de padronizar tal procedimento de alteração.  

O que sobreveio do provimento, no entanto, foram exigências e limitações não 

firmadas pelo STF condicionando um caráter extremamente burocrático ao procedimento, o 

que foi duramente reprovado por especialistas, como Maria Berenice Dias (2018, online): 

Depois de dez estados editarem resoluções, provimentos para orientar os cartórios 

do registro civil sobre como proceder a alteração do nome das pessoas trans de 

forma administrativa, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal,  de uma 

maneira surpreendente,  o CNJ, sem ouvir e sem atentar às resoluções já editadas 

nos estados acaba de baixar uma resolução com um caráter nitidamente 

preconceituosa. 

[...] É uma tentativa de barrar o avanço significativo da decisão do STF. É, no 

mínimo, retrógrado. O CNJ tem mostrado um perfil que não corresponde aos 

avanços que a Justiça vem garantindo neste século à essa população tão vulnerável, 

que é a população LGBTQ+. (DIAS, Maria Berenice. 2018). 

 

Nessa perspectiva, será analisada a nova tendência de retificação através do estudo da 

edição deste provimento. À priori, é relevante destacar que a resolução do CNJ dispõe sobre a 

averbação da alteração do prenome e do “gênero” nos assentos de nascimento e casamento de 

pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN). Nessa lógica, por mais 

que se saiba que “gênero” não é elemento integrante do Registro Civil de nascimento, a 
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alteração do “sexo” do registrado restará à alteração de fato do seu gênero, uma vez que a 

identidade de gênero é autopercebida, de tal forma que o “sexo” estabelecido no registro de 

nascimento será alterado para que seja socialmente visto como o real “gênero” do indivíduo.  

Do mesmo modo, é importante esclarecer que quanto ao termo “alterar”, resta 

implícita a ideia de “mudar”, uma vez que na alteração modifica-se o que era certo e 

definitivo, comumente resultando em acréscimo. Já a mudança substitui o nome/prenome por 

outro, compreendendo finalidade mais ampla do que a alteração. Assim, quem muda elege 

outro nome ou o transforma por completo, ao passo que quem altera realiza modificação sem 

retirar do nome o seu caráter anterior, de forma que continua sendo reconhecido 

(RODRIGUES, 2016, p. 118). 

Ademais, o provimento permite a alteração do gênero indicado nos assentos de 

nascimento e de casamento. Contudo, a designação do sexo não é indicada no assento de 

casamento, conforme art. 70, 1
o
 a 10 e parágrafo único da Lei de Registros Públicos, sendo 

obrigatório apenas nos assentos de nascimento e óbito. Dessa forma, a averbação preenche 

uma lacuna registral que não descende da lei em sentido formal. 

Feitas tais elucidações, vejamos então às condicionantes do provimento quanto a tal 

alteração.  

Conforme dispõe o artigo 2º dessa normativa, a alteração é possível para todo 

transgênero maior de 18 anos de idade e habilitado à prática de todos os atos da vida civil, in 

verbis: 

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos completos habilitada à prática de todos os atos 

da vida civil poderá requerer ao ofício do RCPN a alteração e a averbação do 

prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida. 

 

Ora, ao restringir a pretensão ao maior de 18 anos, o provimento mostra-se negligente, 

uma vez que identidade de gênero, na maior parte dos casos, se revela muito cedo, 

comumente no período da adolescência, sendo inclusive, razão de grande sofrimento 

ocasionando abandono escolar, por exemplo, o que por consequência restringe a admissão 

dessas pessoas ao mercado de trabalho, criando cenário de completa vulnerabilidade.  

Da mesma forma, o provimento não se atenta ao Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei nº 13.146/2015) em que se tem preceituado o direito ao exercício da capacidade legal em 

condições de igualdade, visto que condiciona o pedido de alteração a quem tenha completa 

habilitação para a prática de todos os atos da vida civil. Nessa esfera, sabe-se que a curatela 

restringe-se apenas aos atos de caráter negocial e patrimonial, dessa forma, o fato do 
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indivíduo não ter condições de gerir seus bens não o deslegitima a pedir a alteração da sua 

identidade de gênero. 

Passemos então a análise do art. 4º da resolução e alguns de seus parágrafos e incisos: 

Art. 4º O procedimento será realizado com base na autonomia da pessoa requerente, 

que deverá declarar, perante o registrador do RCPN, a vontade de proceder à 

adequação da identidade mediante a averbação do prenome, do gênero ou de ambos. 

§ 1º O atendimento do pedido apresentado ao registrador independe de prévia 

autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação 

sexual e/ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação 

de laudo médico ou psicológico. 
§ 4º A pessoa requerente deverá declarar a inexistência de processo judicial que 

tenha por objeto a alteração pretendida. 

§ 5º A opção pela via administrativa na hipótese de tramitação anterior de processo 

judicial cujo objeto tenha sido a alteração pretendida será condicionada à 

comprovação de arquivamento do feito judicial. 

§ 6º A pessoa requerente deverá apresentar ao ofício do RCPN, no ato do 

requerimento, os seguintes documentos:  

I – certidão de nascimento atualizada;  

II – certidão de casamento atualizada, se for o caso; 

III – cópia do registro geral de identidade (RG);  

IV – cópia da identificação civil nacional (ICN), se for o caso;  

V – cópia do passaporte brasileiro, se for o caso;  
VI – cópia do cadastro de pessoa física (CPF) no Ministério da Fazenda;  

VII – cópia do título de eleitor;  

IX – cópia de carteira de identidade social, se for o caso;  

X – comprovante de endereço;  

XI – certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos 

(estadual/federal);  

XII – certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos 

(estadual/federal);  

XIII – certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos 

(estadual/federal);  

XIV – certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos 
cinco anos; 

XV – certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos;  

XVI – certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cinco anos;  

XVII – certidão da Justiça Militar, se for o caso.  

§ 7º Além dos documentos listados no parágrafo anterior, é facultado à pessoa 

requerente juntar ao requerimento, para instrução do procedimento previsto no 

presente provimento, os seguintes documentos:  

I – laudo médico que ateste a transexualidade/travestilidade;  

II – parecer psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade;  

III – laudo médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo.  

§ 8º A falta de documento listado no § 6º impede a alteração indicada no 

requerimento apresentado ao ofício do RCPN. 
§ 9º Ações em andamento ou débitos pendentes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, 

XIII, XIV, XV, XVI e XVII do § 6º, não impedem a averbação da alteração 

pretendida, que deverá ser comunicada aos juízos e órgãos competentes pelo ofício 

do RCPN onde o requerimento foi formalizado. 

 

Sabe-se que a tese fixada pelo STF presume o direito fundamental subjetivo do 

transgênero, não se exigindo nada além de sua manifestação de vontade para alterar seu 

prenome e gênero no Registro Civil. Nessa compreensão, se tal tese define a manifestação da 

vontade como premissa para exercer tal faculdade, tanto pela via administrativa como pela via 

judicial (entendimento também firmado no informativo 892 do STF), o artigo 4º, §§ 6º, 7º, 8º 
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e 9º do provimento se mostram inconstitucionais, visto que não se exige para realizar tal 

alteração nada além do que manifestação do interessado.  

Desta feita, ao se facultar ao requerente juntar laudos e pareceres médicos que atestem 

sua transexualidade, bem como a comprovação da realização de cirurgia de 

transgenitalização, ainda que o §1º do mesmo artigo determine expressamente a 

desnecessidade desses elementos, o provimento mostrando-se em total desalinhamento com a 

tese firmada pelo STF.  

Nos termos do art. 4
o
, § 4

o
 da Resolução, o requerente tem que declarar a inexistência 

de processo judicial que tenha por objeto a alteração do gênero e/ou prenome pretendido 

como uma condição de processabilidade. Em caso de haver processo judicial, restará ao 

requerente comprovar o arquivamento do feito judicial para então apresentar o pedido pela via 

administrativa. Outrossim, o §5º estabelece que a opção pela via administrativa se sujeita ao 

arquivamento de feito judicial de tramitação anterior, o que se concretiza em uma obstrução 

inoportuna ao exercício do direito. 

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) encaminhou ao 

CNJ um pedido de providências para revogação/adequação do provimento. Para o presidente 

deste instituto, tal resolução se mostra bastante negativa:  

Esta situação deixa a população trans em um verdadeiro limbo quanto ao seu direito 
à identidade, elemento fundante do direito de personalidade, pois sabem da 

existência do Provimento 73/2018, mas infelizmente por razões de uma série de 

exigências previstas no ato normativo, criado pelo CNJ, torna inviável a efetividade 

da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, o que, diga-se de passagem, 

não condiz com o que está previsto no ato normativo. Deste modo, deve-se revogar 

as exigências previstas no respectivo artigo, como medida de inteira justiça. 

(PEREIRA. Rodrigo Cunha. 2018). 

 

Seguindo a análise do provimento em questão, vejamos o caput e parágrafo único do 

artigo 3º: 

Art. 3º A averbação do prenome, do gênero ou de ambos poderá ser realizada 

diretamente no ofício do RCPN onde o assento foi lavrado. Parágrafo único. O 

pedido poderá ser formulado em ofício do RCPN diverso do que lavrou o assento; 

nesse caso, deverá o registrador encaminhar o procedimento ao oficial competente, 

às expensas da pessoa requerente, para a averbação pela Central de Informações do 

Registro Civil (CRC). 

 

 Como visto, a averbação da alteração pode ser formulada em ofício do registro civil 

diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o Registrador que receber o 

requerimento encaminhará, por meio da Central do Registro Civil – CRC, o procedimento ao 

Registrador do cartório onde está o assento de nascimento. Essa remessa será feita a expensas 

da pessoa requerente, devendo ser observados os emolumentos referentes a cada Estado da 
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Federação. No entanto, mesmo com esta regulamentação, alguns transgêneros ainda esbarram 

em dificuldades impostas pelos cartórios, o que dificulta a retificação. É o que informa 

Melissa Massayury (2018, online), presidente do coletivo União Libertária de Travestis e 

Mulheres Transexuais (ULTRA): 

Infelizmente, nem todos os cartórios do Brasil estão seguindo as orientações do 

Provimento do CNJ […] Alguns cartórios nem têm conhecimento sobre o 

provimento que atende as demandas das pessoas trans. Os cartórios só começam, de 

fato, a atuar quando uma pessoa trans chega até eles. Ontem mesmo uma amiga 

comentou que foi tentar retificar o gênero dela em seus documentos – uma vez que 

ela já havia retificado o nome via processo judicial, e ela foi orientada a entrar em 

contato com o cartório de origem do seu registro, para saber quais eram os 

documentos que precisavam ser apresentados. [...] Alguns cartórios não sabem 

questões básicas que constam no próprio Provimento, e acabam difundindo 

informações erradas. No cartório de Brasília já é possível realizar o procedimento 
com quem é natural da cidade, sem dificuldades. Os grandes problemas são para 

pessoas de cidade menores, em que a informação fica ainda mais confusa.  

 

Certificado de que não há vício de vontade, fraude, má-fé ou falsidade, o registrador 

do RCPN efetuará a averbação, que deverá constar a “averbação à margem do termo”, 

conforme dispõe o art. 21 e § único, da Lei de Registros Públicos, além dos números do CPF, 

RG e Título de Eleitor. Em casos de suspeitas, o registrador fundamentará a recusa e irá 

encaminhá-la ao juiz corregedor permanente. Sob esse ângulo, o provimento repercute um 

tanto quanto discriminatório ao presumir a má-fé de quem pretende a alteração registral no 

anseio de adequar seu gênero e a buscar a felicidade. 

Um ponto positivo do provimento que merece destaque é o artigo 7º, que dispõe que 

todos os documentos que compuseram o procedimento, tanto perante o registrador o qual foi 

apresentado, quanto o registrador do cartório onde está o assento, devem ser arquivados e a 

averbação dessa alteração tem caráter sigiloso e não constará nas certidões, desde que quando 

a pedido pela própria pessoa ou por determinação judicial.  

Quanto aos demais pontos negativos, a normativa também recebeu críticas ao que se 

refere às disposições sobre os registros de casamento e descendentes, visto que essas 

averbações não se constituem de forma instantânea pelo desejo da pessoa transgênero, já que 

alcança direito de terceiros.  

No que se refere ao assento de casamento, essa averbação somente ocorrerá após a 

alteração no registro de nascimento, e desde que com a anuência do cônjuge. No que concerne 

ao registro dos descendentes, a alteração do prenome e gênero do genitor(a) transgênero no 

assento de nascimento necessita da anuência dos descendentes quando relativamente capazes 

ou maiores, bem como de seus genitores, se menores.  
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Tal critério gera uma problemática, podendo causar grande desconforto ao indivíduo 

transgênero, como por exemplo, na situação em que restar distinto o nome do genitor(a) 

transgênero no assento de nascimento da criança e nos documentos deste, sendo tais 

obrigatórios na comprovação da maternidade/paternidade para viagens, situação que estaria 

configurado total constrangimento. 

Destarte, aponta o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da 

Ordem Nacional de Advogados do Paraná, Rafael Kirchhoff (2018, online): 

A resolução exige para a retificação um número imenso de certidões e também 

condiciona a necessidade de assinatura de dependentes, já que a retificação não 

altera apenas o seus registros, mas sim todos os registros que constem o nome do 

requerente, como certidão de nascimento de filhos e certidão de casamento. 

(KIRCHHOFF, Rafael. 2018). 

 

Dessa forma, Kirchhoff conclui que além do procedimento ser extremamente 

burocrático ao exigir inúmeras certidões, também pode favorecer a fragilidade dos laços 

familiares ou até mesmo rompê-los, uma vez que é necessária a assinaturas dos dependentes 

que podem ou não aceitar tal alteração, restando ao transgênero ver retido seu direito por estas 

pessoas. 

Em suma, apesar da comunidade dos transgêneros clamar por mudança de 

comportamento social buscando o respeito às diferenças, a edição do Provimento nº 73/2018 

pelo CNJ não configurou a mais satisfatória forma de garantia e direitos para estes indivíduos, 

destoando da efetiva interpretação dada pelo STF tendo a essência de tal resolução soado um 

tanto quanto uma “trans”cedência ao passado.  

Nesse diapasão, adiante serão observadas as tendências jurisprudenciais do STJ e STF, 

de modo a avaliar como esses tribunais enfrentaram essa espinhosa temática, bem como será 

analisado os julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, verificando a apreciação dessa 

matéria por esta Corte antes e após o atual entendimento dos Tribunais Superiores.  

 

3 O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A ANÁLISE DOS 

JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 

3.1 ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL  

A interpretação jurisprudencial quanto à possibilidade de mudança do prenome e 

gênero dos transgêneros no Registro Civil percorreu seu caminho junto às transformações 

sociais, o que permitiu ao longo do tempo com que o Poder Judiciário desempenhasse um 
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julgamento menos conservador acerca do tema, de modo a deixar de lado a interpretação 

literal da lei e dar lugar a um tratamento hermenêutico jurídico, invocando pela interpretação 

conforme a Constituição Brasileira e ao Pacto de São José da Costa Rica. 

Dessa forma, esse capítulo busca apresentar o progresso das jurisprudências a respeito 

dessa problemática, de modo que, nessa primeira parte, serão exploradas as principais 

jurisprudências dos Tribunais Superiores. 

No que tange ao Superior Tribunal de Justiça – STJ há dois casos que abrangem a 

temática dos transgêneros e que foram objeto de estudo no presente trabalho, sendo o REsp 

737.993-MG em que configurou como relator o Ministro João Otávio de Noronha o primeiro 

deles. Analisemos a ementa: 

REGISTRO PÚBLICO. MUDANÇA DE SEXO. EXAME DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 

REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO. DECISÃO 
JUDICIAL. AVERBAÇÃO. LIVRO CARTORÁRIO. 

1. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em 

sede de recurso especial, a interpretação de normas e princípios de natureza 

constitucional. 

2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no 

recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pela Corte a quo. 

3. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, despeito da 

oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada, depende da 

veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 

4. A interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei n. 6.015/73 confere amparo 
legal para que transexual operado obtenha autorização judicial para a alteração de 

seu prenome, substituindo-o por apelido público e notório pelo qual é conhecido no 

meio em que vive. 

5. Não entender juridicamente possível o pedido formulado na exordial significa 

postergar o exercício do direito à identidade pessoal e subtrair do indivíduo a 

prerrogativa de adequar o registro do sexo à sua nova condição física, impedindo, 

assim, a sua integração na sociedade. 

6. No livro cartorário, deve ficar averbado, à margem do registro de prenome e de 

sexo, que as modificações procedidas decorreram de decisão judicial.  

7. Recurso especial conhecido em parte e provido. (Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial nº 737.993 de Minas Gerais. Relator: Ministro João Otávio De 

Noronha. Origem: Quarta Turma. Julgado em: 10/11/2009. DJe: 18/12/2009.) 
 

Nesse caso, o STJ conheceu o Recurso Especial e o deu provimento para conceder 

alteração ao nome e ao sexo que constavam no Registro Civil, bem como determinou que a 

averbação se efetuasse apenas no livro cartorário, à margem do registro, constando que tais 

alterações eram provenientes de decisão judicial, sendo vedada qualquer menção nas futuras 

certidões públicas, sob pena de preservar as ocorrências de constrangimento e discriminação. 

O segundo caso apreciado pelo STJ, foi o REsp 1.626.739-RS julgado em 

09/05/2017. Em um contexto social onde o Brasil é considerado o país que mais mata 

travestis e transexuais (CUNHA, 2018, online), esta decisão da 4ª turma garantiu o direito a 
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transexual que apesar de ter realizado etapas do processo transexualizador não havia 

passado por cirurgia de transgenitalização a alterar o seu registro civil, assumindo papel 

vanguardista nessa matéria e proporcionando aos transexuais não transgenitalizados eficiência 

na promoção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

O caso julgado tratou de transexual que ainda na infância, apesar de nascida com a 

genitália do sexo masculino e por consequência registrada nesse gênero, sempre manifestou e 

exteriorizou comportamentos do sexo oposto, o que posteriormente fez com que seus pais 

buscassem acolhimento psicológico, sendo então diagnosticada com "transtorno de identidade 

de gênero", fato que oportunizou participar do Programa de Identidade de Gênero do Hospital 

das Clínicas de Porto Alegre/RS.  

Relatou que a desarmonia entre seu prenome e gênero no Registro Civil e sua 

apresentação física, frequentemente provocava-lhe circunstâncias constrangedoras e 

embaraçosas, situações essas que fez com que pleiteasse a alteração do seu prenome e sexo, 

ainda que sem a realização da cirurgia de transgenitalização, o que foi julgado parcialmente 

procedente, condicionando a alteração do sexo à realização da cirurgia de redesignação 

sexual. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação interposta pela 

autora, negou provimento à pretensão nos seguintes termos da ementa: 

REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE 
PRENOME E DE SEXO. ALTERAÇÃO DO NOME. POSSIBILIDADE. 

AVERBAÇÃO À MARGEM. A ALTERAÇÃO DO SEXO SOMENTE SERÁ 

POSSÍVEL APÓS A CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO.  

1. O fato da pessoa ser transexual e exteriorizar tal orientação no plano social, 

vivendo publicamente como mulher, sendo conhecido por apelido, que constitui 

prenome feminino, justifica a mudança do nome, já que o nome registral é 

compatível com o sexo masculino.  

2. Diante das condições peculiares da pessoa, o seu nome de registro está em 

descompasso com a identidade social, sendo capaz de levar seu usuário a situação 

vexatória ou de ridículo, o que justifica plenamente a alteração.  

3. Deve ser averbado que houve determinação judicial modificando o registro, sem 
menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se, assim, a 

publicidade dos registros e a intimidade do requerente.  

4. No entanto, é descabida a alteração do registro civil para fazer constar dado não 

verdadeiro, isto é, que o autor seja do sexo feminino, quando inequivocamente ele é 

do sexo masculino, pois ostenta órgão genitais tipicamente masculinos.  

5. A definição do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve espelhar a 

verdade biológica, somente podendo ser corrigido quando se verifica erro. Recurso 

desprovido, por maioria. (Apelação Cível n. 70064503675. Sétima Câmara Cível. 

Tribunal de Justiça do RS. Rel: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. Data de 

julgamento: 24/06/2015. DJe: 06/07/2015.) 

 

O Ministério Público então interpôs recurso especial, demonstrando desconformidade 

da decisão do TJ/RS ao que dispõe nos artigos 55, § único, e 109 da Lei 6.015/73 (Lei de 

Registros Públicos), justificando que apenas a alteração do prenome e a manutenção do sexo 

registral no assentamento civil conservaria o constrangimento do transtorno de identidade, 
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uma vez que averbado o prenome feminino a autoria continuaria sendo designada de sexo 

masculino, informação obrigatória em alguns documentos como, por exemplo, o passaporte. 

O Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto no recurso especial destacou que:  

No exercício da missão constitucional de guardião e intérprete último da legislação 

federal infraconstitucional, o STJ funciona como verdadeiro "Tribunal da 

Cidadania", cabendo-lhe considerar as modificações dos usos e costumes da 

sociedade quando do julgamento de questões relevantes, observada a força 

normativa dos princípios constitucionais fundamentais que funcionam como vetores 

interpretativos e meios integrativos de todo o sistema jurídico nacional. Nesta 

hipótese, há o que a doutrina denomina de posição contramajoritária do Poder 
judiciário. Em busca do cumprimento de tal mister, o exame da presente 

controvérsia reclama a superação de preconceitos e estereótipos, bem como o 

exercício da alteridade, isto é, a capacidade de se colocar no lugar do outro, 

notadamente em razão do contexto social atual: uma sociedade que adota um 

sistema binário de gênero, dividindo as pessoas entre mulheres (feminino) e homens 

(masculino) - cada qual com um papel social definido e dotado de atributos 

específicos -, e que marginaliza e/ou estigmatiza os indivíduos fora do padrão 

heteronormativo. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.739-RS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 9/5/2017. DJe 01/08/2017). 

 

O Ministro evidenciou que o Princípio da Imutabilidade do Nome, desde que para 

atender o benefício social, e em hipótese sobressalente de interesse do indivíduo, pode sim 

ser mitigando, bem como a preservação do sexo registral quando da alteração do prenome 

representa violação ao Direito da Personalidade, conforme elucidou: 

Infere-se, pois, de uma interpretação dos dispositivos legais, que o princípio da 

imutabilidade do nome, conquanto de ordem pública, pode ser mitigado quando 
sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, o que reclamará, 

em todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do 

Ministério Público. [...] A mera alteração do prenome das pessoas transexuais, 

contudo, segundo parece, não alcança o escopo protetivo encartado na norma 

jurídica infralegal, além de descurar da imperiosa exigência de concretização do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que traduz a máxima anti-

utilitarista segundo a qual cada ser humano deve ser compreendido como um fim em 

si mesmo e não como um meio para realização de finalidades alheias ou de metas 

coletivas. Isso porque, se a mudança do prenome configura alteração de gênero 

(masculino para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante 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, configurando-se, a meu juízo, flagrante atentado a direito existencial 

inerente à personalidade. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.739-RS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 9/5/2017. DJe 01/08/2017.) 

 

Para o Relator, a negativa da alteração de gênero de transexual condicionada à 

realização de cirurgia de transgenitalização afronta o Principio da Dignidade da Pessoa 

Humana, não condizendo com a tutela dos Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos, além da impossibilidade física e dos altos custos desse procedimento para 

alguns. De fato, apenas a autovontade do transgênero sem qualquer imperativo do Estado 

poderia legitimar a cirurgia, de modo que esta não deveria ser caracterizada como pressuposto 

ao exercício da plena personalidade dos transexuais quanto ao direito de conquistarem a 
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alteração do prenome e do sexo no assentamento civil compatíveis com a identidade de 

gênero que se identificam e vivenciam. 

Além disso, esclareceu minuciosamente a diferença entre os conceitos jurídicos 

acerca da identidade de gênero, sexo e orientação sexual, além de destacar a violência 

sofrida por transexuais no Brasil, em muitas circunstâncias quanto à apresentação dos seus 

documentos, e a realidade em muitos países, que em seus ordenamentos jurídicos já 

possuíam legislação que não condicionava o exercício do direito à realização da cirurgia de 

transgenitalização. Nesse sentido, o Relator concluiu: 

Assim, conclui-se que, em atenção à cláusula geral de dignidade da pessoa humana, 

penso que a jurisprudência desta Corte deve avançar para autorizar a retificação do 

sexo do indivíduo transexual no registro civil, independentemente da realização da 

cirurgia de adequação sexual, desde que dos autos se extraia a comprovação da 

alteração no mundo fenoménico (como é o caso presente, atestado por laudo 

incontroverso), cuja averbação, nos termos do § 6º do artigo 109 da Lei Registros 

Públicos, deve ser efetuada no assentamento de nascimento original, vedada a 

inclusão, ainda que sigilosa, da expressão transexual ou do sexo biológico. Ante o 

exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de julgar integralmente 

procedente a pretensão deduzida na inicial, autorizando a retificação do registro civil 
da autora, no qual deve ser averbado, além do prenome indicado, o sexo/gênero 

feminino, assinalada a existência de determinação judicial, sem menção à razão ou 

ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se a publicidade dos registros e 

a intimidade da autora. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.739-RS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 9/5/2017. DJe 01/08/2017.). 

 

 O voto do Ministro foi seguido por outros três dos quatro que compunham a turma, 

firmando o entendimento de que a alteração do nome e sexo no assento de nascimento de 

pessoas transexuais não poderia ser condicionada à realização de cirurgia de 

transgenitalização. Para mais, proibiu a inclusão da expressão “transexual”, a identificação do 

sexo biológico ou as razões que levaram as alterações registrais, ainda que sigilosa. 

Nesse cenário, o tema depois de muito debatido em Cortes estaduais e no STJ, chegou 

ao Supremo Tribunal Federal (STF), através da ADI 4275/DF que reconheceu que os 

transgêneros, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de 

tratamentos hormonais ou patologizantes, têm o direito à alteração do prenome e gênero 

por via administrativa diretamente no RCPN. A ADI foi ajuizada pela Procuradoria Geral 

da República (PGR), que demandava a interpretação conforme a Constituição Federal e ao 

Pacto de São José da Costa Rica ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 

6.015/73), no sentido de ser possível tal alteração mediante averbação no registro original, 

sendo desnecessária a autorização judicial; qual foi julgada procedente nos seguintes 

termos da ementa: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. 
ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. 

POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA 
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PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À 

DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS 

HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES.  

1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de 

gênero.  

2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de 

constituí-la.  

3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela 

que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita 
desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e 

da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, 

independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de 

tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.  

4. Ação direta julgada procedente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, 

na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de 

votos, vencidos, 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 interpretação 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 

transgêneros 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 diretamente no registro civil. (STF. 

Plenário. ADI 4275/DF, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson 

Fachin, julgado em 01/3/2018. DJe: 06/03/2018). 

 

O ministro Edson Fachin, em seu voto, enfatizou que: 

[...] a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de 

constituí-la. Ademais, se ao Estado cabe apenas o reconhecimento, é-lhe vedado 

exigir ou condicionar a livre expressão da personalidade a um procedimento médico 

ou laudo psicológico que exijam do indivíduo a assunção de um papel de vítima de 

determinada condição. Noutras palavras, a alteração dos assentos no registro público 

depende apenas da livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar sua 
identidade de gênero. A pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve 

condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que 

meramente procedimental.  

[...]  

De fato, se a livre expressão da identidade de gênero desonera a pessoa de provar 

quem é, a via para a adequação de sua identidade nos assentos públicos pode ser 

administrativa ou judicial, não sendo esta imperativa. (STF. Plenário. ADI 4275/DF, 

rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 

01/3/2018. DJe: 06/03/2018.). 

 

O Min. Celso de Mello acompanhou o voto do Min. Edson Fachin e destacou que o 

julgamento da ADI incentivava o país a lutar contra a discriminação e a forma excluída 

com que a comunidade dos transgêneros sofria, sendo um grupo ainda muito marginalizado 

no Brasil. Ademais, o Estado não poderia restringir o Direito à Identidade de gênero: 

Mesmo porque não é a cirurgia que atribui à pessoa a condição de transgênero, 

nem é esse procedimento cirúrgico que constitui requisito para o livre exercício, 

pelo transgênero, desse expressivo direito da personalidade. Para que o regime 

democrático não se reduza a uma categoria político-jurídica meramente 

conceitual ou simplesmente formal, é necessário assegurar às minorias, a 
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plenitude de meios que lhes permitam exercer, de modo efetivo, os direitos 

fundamentais que a todos, sem distinção, são assegurados, pois ninguém se 

sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores 

consagrados pela Constituição da República. (STF. Plenário. ADI 4275/DF, 

rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 

01/03/2018. DJe: 06/03/2018). 

 

Manifestou-se o Ministro Luís Roberto Barroso:  

Estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais 

marginalizados, estigmatizados e discriminados na sociedade que é o grupo das 

pessoas transexuais e travestis. Você discriminar alguém por ser transexual ou 

travesti é discriminar alguém por uma condição inata, é como discriminar alguém 

por ser latino americano, por ser americano, por ser árabe. O que foge a qualquer 

senso de razão. O aprimoramento civilizatório é a capacidade de aprender a 
respeitar quem é diferente da gente. E, portanto, essas pessoas que já enfrentam 

todas as dificuldades precisam de outras ajudas para ter um ambiente acolhedor, 

inclusivo, que permita que se incorporem à sociedade e não que vivam na 

marginalidade. O que incorpora coisas novas para as nossas vivências são as 

pessoas que são diferentes. (STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel.orig. Min. Marco 

Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 01/03/2018. DJe: 

06/03/2018). 

 

A Min. Carmen Lúcia fundamentou seu voto no direito à imagem, à honra, à vida 

privada e nos princípios constitucionais da liberdade, igualdade material e da dignidade, e 

considerou:  

Sujeitar pessoa com prenome masculino ao registro do sexo oposto (ou vice-versa) 
importaria não apenas em insegurança jurídica, mas em inaceitáveis sofrimento e 

constrangimento, em afrontosa contrariedade aos direitos de sua personalidade. 

(STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. 

Edson Fachin, julgado em 01/03/2018. DJe: 06/03/2018). 

 

Para Maria Berenice Dias (2018, p. 18-19) a decisão foi considerada um avanço: 

É um marco significativo diante da absoluta omissão do legislador de atender 

segmentos tão vulneráveis da população. Mais uma vez, o STF desempenhou a 

função de suprir o legislador. O STF, em uma decisão vinculante e com eficácia, 

se manifestou de maneira vanguardista. Primeiro, por utilizar uma expressão 

abrangente ‘transgênero’, que engloba travestis, transexuais e outras identidades 

de gêneros; segundo, por permitir que haja alteração do registro civil 

independentemente da realização de cirurgia de transexualização e de hormônio 

terapia – apenas mediante a autoidentificação, sem ter que apresentar laudos, nem 

ter que passar por perícias, porque essa é a identidade que a pessoa se identifica e 
não precisa ninguém autentificar isso. E, em terceiro, por permitir que toda essa 

alteração seja feita diretamente no Cartório de Registro Civil, sem precisar de 

uma ação judicial. Desta forma, a decisão do STF é um ganho enorme, que vai 

tirar da marginalidade e da exclusão social um segmento importante da nossa 

população.  

 

A especialista destaca que a decisão do STF solucionou alguns entraves sobre o 

tema: 

Antes, a tendência das decisões dos Tribunais de Justiça era aceitar apenas a troca 

do sexo no registro civil de pessoas que tivessem feito à cirurgia de 

transexualização. E não é plausível a Justiça obrigar uma pessoa fazer uma 

cirurgia que ela não quer fazer, só para poder ter direito a sua identidade. A ação 

julgada pelo Supremo englobava dois recursos: o interposto por mim, de 

Repercussão Geral, e que tratava exatamente dessa obrigatoriedade da cirurgia; e 
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o recurso da Procuradoria Geral da República, que era mais amplo, e solicitava 

que a alteração fosse feita diretamente no cartório e sem a necessidade de 

apresentação de qualquer tipo de prova. Então, o STF reconheceu ambos os 

pedidos. Além da vida dos transgêneros, acredito que essa decisão muda 

radicalmente até a forma como a sociedade convive com esse segmento. Porque 

toda decisão tem um caráter educativo. (DIAS Maria Berenice, 2018, p. 18-19) 

 

O primeiro cartório a registrar um transexual após a decisão do STF foi o 9º Ofício 

de Registro Civil de Campo Grande/MS. Kaio Arantes Borges foi o beneficiado e após 

saber da decisão do STF buscou o cartório mais próximo em 16/03/2018, 15 dias após a 

decisão, e deu entrada no pedido, conseguindo cinco dias depois, retirar o documento já 

com a devida alteração. Kaio estava há três anos com um processo de retificação de seu 

Registro Civil parado na Justiça (BARBOSA et al, 2018, online). 

Nesse sentido, o Plenário do STF, em 15/08/2018, deu provimento ao Recurso 

Extraordinário (RE) 670422, com repercussão geral reconhecida para autorizar a alteração do 

Registro Civil de pessoa transgênero diretamente pela via administrativa, sendo desnecessária 

a realização de cirurgia de redesignação sexual, aplicando ao recurso o entendimento fixado 

anteriormente na ADI 4275 sobre o mesmo tema. Ao RE 670422, o Ministro e Relator Dias 

Toffoli fez alterações em seu voto para adaptá-lo ao entendimento fixado pelo STF no 

julgamento da ADI 4275. No voto original, o Ministro havia restringido a análise da alteração 

do registro ao grupo dos transexuais, além de exigir autorização judicial para a mudança. 

Uma vez que tal ampliação já foi proposta, debatida e aceita pela maioria deste 

Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, evoluo para, também 

neste leading case, reconhecer o direito pretendido não apenas aos transexuais, mas 

sim a todos os transgêneros. (STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 15/8/2018. DJe: 20/08/2018)). 

 

Os demais Ministros, exceto os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que 

mantiveram a exigência de autorização judicial nos seus votos, acompanharam o voto 

reajustado do Relator, e em seguida o Tribunal fixou a seguinte tese: 

i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de 

sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além 

da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto 

pela via judicial como diretamente pela via administrativa; ii) Essa alteração deve 

ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo 

'transgênero'; iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a 

origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento 

do próprio interessado ou por determinação judicial; iv) Efetuando-se o 

procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a 

requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração 
dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão 

preservar o sigilo sobre a origem dos atos. (STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. 

Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018. DJe: 20/08/2018. (repercussão geral)). 

  

No entanto, apesar dos significativos avanços, Maria Berenice Dias defende a 

necessidade de legislação sobre o tema:  
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Precisamos de uma legislação, mas todos os projetos de lei apresentados no nosso 

Congresso Nacional nunca avançaram. Então, enquanto o nosso legislador for refém 

do fundamentalismo, ao menos nós temos no País uma justiça mais corajosa, que 

enxerga a importância do tema e chancela sobre o assunto. O avanço por meio do 

Judiciário deveria criar, ao menos, um desconforto no legislador. Até se fala que o 

Judiciário está substituindo o legislador, mas, na verdade, ele está cumprindo a sua 

função, que é julgar. Então, o Judiciário acaba cobrindo a lacuna deixada pelo 

legislador. (DIAS Maria Berenice, 2018, p.19).  

 

Dessa forma, possibilitar a adequação do prenome e gênero dos transgêneros no 

assento civil reflete a efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, traçando 

assim, uma jornada rumo ao combate do preconceito ainda muito enraizado na sociedade 

brasileira. 

Nesse sentido, a última parte deste capítulo analisará os julgados do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro de modo a identificar como o tema dos transgêneros é tratado por 

essa Corte, com enfoque nos fundamentos utilizados para formação das decisões nas 

demandas referente à alteração no Registro Civil. 

 

3.2 ANÁLISE DOS ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE 

JANEIRO 

A inexistência de legislação acerca da matéria de identidade de gênero no Brasil 

atribuiu ao Poder Judiciário a qualidade de fomentador de igualdade. Nessa conjuntura, até 

antes dos Tribunais Superiores proferirem decisões acerca do tema e que serviram como 

orientações para decisões futuras, o que se sucediam eram decisões divergentes por todo o 

ordenamento jurídico pátrio, gerando imensa insegurança jurídica, e deixando a comunidade 

dos indivíduos transgêneros à mercê do entendimento, muitas vezes pessoal, dos julgadores.  

Tendo em vista tal insegurança jurídica, através do recorte das decisões proferidas 

pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, foi possível analisar se tais decisões 

proferidas por esse Tribunal proporcionaram estabilidade para as relações jurídicas acerca da 

temática dessa comunidade, ou se seguiram o já esperado padrão de insegurança.  

Desta feita, faz-se necessário destacar que as demandas movidas por transgêneros que 

versam sobre a retificação de Registro Civil tramitam em segredo de justiça de forma que seu 

livre acesso é impedido, sendo necessária expressa autorização da parte para se obter vistas 

dos autos. Sendo assim, a presente análise foi possível através do estudo dos acórdãos 

proferidos pelos Desembargadores à medida que essas demandas alcançaram o segundo grau 

de jurisdição. 
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Destarte, faz-se necessária a apresentação da repercussão dessa análise de decisões do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), verificando a concreta situação a qual 

estiveram/estão subjugados os transgêneros deste Estado, associando os critérios observados a 

seguir com os tópicos já debatidos no decorrer dos capítulos anteriores deste trabalho, ao que 

tange conjuntamente, se as decisões proferidas pelas instâncias superiores que foram 

mencionadas anteriormente serviram como paradigmas para as decisões deste Tribunal. 

Foram considerados, então, os seguintes critérios: (I) As sentenças de 1º grau julgaram 

procedente ou improcedente o pedido da inicial? (II) A cirurgia de transgenitalização teve 

caráter impositivo à obtenção de algum direito? (III) Quem foi o/a apelante? (IV) Como os 

Desembargadores decidiram quanto ao sigilo da alteração registral? (V) Quais jurisprudências 

foram mencionadas? (VI) Qual princípio sobressaiu quando sucederam conflitos de 

princípios?  

A fim de elucidar melhor a questão, no presente estudo foi realizada pesquisa de 

julgados no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos dias 29/04/2019, 08/05/2019 e 

15/05/2019 referente a acórdãos que compreendessem a expressão “alteração de registro 

civil” entre os anos de 2017 a 2019, com a finalidade de obter o maior número de decisões 

possíveis e demonstrar alguns dos posicionamentos admitidos por esse Tribunal acerca da 

temática aqui abordada, sendo totalizados 43 (quarenta e três) casos encontrados sobre o 

assunto. 

Visto que o presente estudo não tem a pretensão de esgotar quantitativamente todos os 

julgados encontrados, serão apresentados e destrinchados efetivamente os acórdãos a seguir, 

uma vez que a pesquisa de julgados realizada atuou como guia para explicar de forma 

exemplificativa o posicionamento adotado pelo Tribunal quanto a essa temática. 

Inicialmente, insta salientar que do total de julgados encontrados, 9 (nove) acórdãos 

versavam sobre a incompetência do Juízo de Registros Públicos para processar e julgar as 

demandas sobre a retificação do prenome e gênero do Registro Civil de transgêneros. Em sua 

maioria, tais recursos propostos pelo Ministério Público/RJ, restando entendidos pela 

distribuição de tais demandas para o Juízo de Família. Ademais, também foram encontrados 

recursos interpostos pela parte autora em que se pretendia a efetivação do pedido parcialmente 

julgado na inicial, tendo entendido os Desembargadores pela perda de objeto do apelo no 

sentido de não ser o Juízo de Registros Públicos o competente para processar e julgar tais 

demandas.  

Esse recorte já foi abordado em capítulo anterior, motivo pelo qual não será 

novamente aprofundado, deixando tal entendimento exemplificado na Apelação Cível nº 
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0030444-52.2016.8.19.0001, da 22ª Câmara Cível do TJ-RJ, onde figurou como relatora a 

Desembargadora Odete Knaack de Souza, datado de 05 de dezembro de 2017, e na Apelação 

Cível nº 0332930-05.2014.8.19.0001, da 15ª Câmara Cível do TJ-RJ, onde figurou como 

relatora a Desembargadora Maria Regina Fonseca Nova Alves, datado de 05 de dezembro de 

2017, conforme se extrai das ementas a seguir:  

0030444-52.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO 

Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA - Julgamento: 05/12/2017 - VIGÉSIMA 
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÕES CÍVEIS. MUDANÇA DE NOME E SEXO JURÍDICO. 

TRANSEXUALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO 

AO NOME. PARTE AUTORA QUE AINDA NÃO REALIZOU A CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO. COMPETÊNICA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. 

PRETENSÃO DO REQUERENTE QUE EQUIVALE A UMA AÇÃO DE 

ESTADO, SENDO DE CUNHO DECLARATÓRIO E DESCONSTITUTIVO. 

COMPLEXIDADE E AMPLITUDE QUE NÃO SE AMOLDAM AOS 

PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE REGISTRO CIVIL, 

ATÉ PORQUE A ALTERAÇÃO DO ASSENTAMENTO REGISTRAL É MERA 

CONSEQUÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 6.015/73 
QUE NÃO IMPLICAM NA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL, 

ESSA FIXADA NA LEI ESTADUAL Nº 6956/2015. SENTENÇA QUE DEVE 

SER DECLARADA NULA, REMETENDO-SE A PRESENTE DEMANDA PARA 

UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA CUJA COMPETÊNCIA INCLUA O 

DOMICÍLIO AUTORAL. APELO DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE 

CONHECE, ANTE A PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 

DECISÃO POR MAIORIA. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do Acórdão em Segredo de 

Justiça: 12/12/2017. Presidente: DES. ODETE KNAACK DE SOUZA. Relator: 

DES. ODETE KNAACK DE SOUZA. Designado p/ Acórdão: DES. ODETE 

KNAACK DE SOUZA. Votação: Por Maioria. DJe: 14/12/2017). 
 

 

0332930-05.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). MARIA REGINA FONSECA 

NOVA ALVES - Julgamento: 05/12/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL. 

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. 

TRANSEXUAL. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO SEXO E DO 

PRENOME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, NÃO ACOLHENDO O 

PLEITO DE ALTERAÇÃO REFERENTE AO GÊNERO, POR NÃO TER O 

AUTOR SE SUBMETIDO À CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ENTENDENDO PELA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E 

JULGAR O PRESENTE FEITO. - O recurso ministerial trazido a esta Instância 
Revisora questiona a competência do Juízo de Registro Público para processar e 

julgar a presente demanda, não tendo o Autor recorrido do indeferimento de parte do 

seu pedido (alteração da classificação do seu sexo no Registro Civil), contentando-se 

com a alteração do prenome. - De início registro que não há em nosso ordenamento 

uma norma que regulamente a competência para a apreciação e julgamento da 

questão em tela. - Os julgados deste Tribunal de Justiça têm entendido no sentido da 

competência do Juízo de Família. Isso porque, o Juízo de Registros Públicos se 

restringe à análise da regularidade registral. - Na presente hipótese, a alteração do 

registro é apenas uma consequência de uma desarmonia entre a aparência física 

assumida pelo o Autor e a do seu sexo anatômico. Visa a pretensão, portanto, 

retratar a identidade do gênero psicossocial da pessoa transexual. - Assim, por se 
tratar de uma ação de estado, onde deve ser constatada a transexualidade do Autor, 

necessário se mostra a devida produção e apreciação de provas, função para a qual o 

Juízo de Família se mostra o mais adequado para exercer, até porque possui suporte 

técnico, em especial, psicológico, especializado para tal encargo. RECURSO 
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CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR 

A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DA CAPITAL. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão em Segredo 

de Justiça - Data: 05/12/2017. Presidente: DES. RICARDO RODRIGUES 

CARDOZO. Relator: DES. MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES. 

Designado p/ Acórdão: DES. MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES. 

Votação: Por Unanimidade. DJe: 07/12/2017). 

 

À vista disso, aprofundaremos as demonstrações a partir da análise do acórdão de 01 

de dezembro de 2017, oriundo da Apelação Cível n.º 0012285-65.2013.8.19.0066, da 

Vigésima Câmara Cível do TJ/RJ, onde figurou como relatora a Desembargadora Marília de 

Castro Neves Vieira, entendendo pela impossibilidade de alteração do gênero no Registro 

Civil visto a não realização da cirurgia de transgenitalização. Vejamos a ementa:  

0012285-65.2013.8.19.0066 – APELAÇÃO. Des(a). MARÍLIA DE CASTRO 

NEVES VIEIRA - Julgamento: 01/02/2017 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL. 

CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL COM MUDANÇA DE PRENOME 

E GENERO. TRANSEXUAL. AUSÊNCIA DE CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO. CARACTERISTICAS FEMININAS. EXAME 
PSICOSSOCIAL QUE CONFIRMA O TRANSTORNO DE IDENTIDADE 

SEXUAL. MUDANÇA DE PRENOME SEM ALTERAÇÃO DE GENERO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO GÊNERO NO REGISTRO CIVIL 

SEM A INTERVENÇÃO CIRURGICA. SENTENÇA QUE NESSE SENTIDO 

APONTOU, INCENSURÁVEL. DESPROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO 

POR MAIORIA. VOTO VENCIDO (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão em 

Segredo de Justiça - Data: 23/03/2017. Presidente: DES. CONCEICAO 

APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARAES PENA. Relator: DES. 

ALCIDES DA FONSECA NETO. Designado p/ Acórdão: DES. MARILIA DE 

CASTRO NEVES VIEIRA. Votação: Por Unanimidade. DJe: 27/03/2017). 

 

Nesse caso, o acórdão manteve a sentença de primeiro grau e não garantiu a 

possibilidade de alteração do gênero no Registro Civil sem a prévia realização de cirurgia, o 

que configurou no desrespeito à identidade de gênero da requerente mesmo quando 

verificada através das características femininas e comprovada pelo exame psicossocial tal 

condição, fato que se faz concluir que os julgadores optaram, nesse caso, por decidir a 

questão de forma a não aplicar os objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito 

previstos no art. 3º da CF/88, bem como ficando afastado o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana do art. 1º, III, CF/88. 

O segundo acórdão a ser analisado tem origem na Apelação Cível nº. 0048316-

42.2014.8.19.0004, da 13ª Câmara Cível, julgado em 04 de outubro de 2017, em que teve 

como relator o Desembargador Fernando Fernandy Fernandes. Refere-se a mais uma 

demanda de retificação do Registro Civil com mudança do prenome e gênero, tendo a 

sentença de 1º grau julgado improcedentes os pedidos da inicial, razão pela qual a parte 

autora apelou de tal decisão para tê-los acolhidos. Nesse caso, os julgadores concederam o 

direito à alteração do prenome no assento civil, defendendo o Princípio da Dignidade da 
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Pessoal Humana como norteador do ordenamento jurídico e reformando parcialmente a 

sentença nesse sentido. Entretanto, invocados pelos Princípios da Publicidade e Veracidade 

dos Registros Públicos, subordinaram à averbação a menção da condição de transgênero, o 

que resultou na violação da intimidade da parte autora, conforme se extrai da ementa in 

verbis: 

0048316-42.2014.8.19.0004 – APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FERNANDY 

FERNANDES - Julgamento: 04/10/2017 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA 
CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, 

COM MUDANÇA DO PRENOME E GÊNERO. TRANSEXUAL. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO DO 

REQUERENTE PUGNANDO SEJA ACOLHIDO SEU PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DE GÊNERO NO REGISTRO CIVIL E SEU PRENOME. PARA A 

ADEQUADA SOLUÇÃO DA CELEUMA, DEVE-SE APLICAR A TÉCNICA 

INTERPRETATIVA DA PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS, ANTE A COLISÃO 

ENTRE, DE UM LADO, OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E DA INTIMIDADE E, DO OUTRO, O DA PUBLICIDADE E 

VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. A DIGNIDADE HUMANA É 

NÚCLEO AXIOLÓGICO DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 
E, COMO TAL, CUMPRE O PAPEL DE NORTEAR A INTERPRETAÇÃO E A 

APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO, PRINCIPALMENTE QUANTO 

AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO DE ALTERAÇÃO DO 

PRENOME. AVERBAÇÃO NO ASSENTO DE NASCIMENTO DO 

RECORRENTE SUA CONDIÇÃO DE TRANSGENERO. APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA VERACIDADE DOS REGISTROS 

PÚBLICOS, POIS ESTES DEVEM CORRESPONDER À REALIDADE 

FENOMÊNICA DO MUNDO, SOBRETUDO PARA RESGUARDO DE 

DIREITOS E INTERESSES DE TERCEIROS. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 

(GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão em Segredo de Justiça - Data: 04/10/2017. 
Presidente: DES. FERNANDO FERNANDY FERNANDES. Relator: DES. 

FERNANDO FERNANDY FERNANDES. Designado p/ Acórdão: DES. 

FERNANDO FERNANDY FERNANDES. Votação: Por Unanimidade. DJe: 

06/10/2017). 

 

Dentro do conjunto de acórdãos analisados, verificou-se também que 06 (seis) destes 

debatiam sobre o sigilo das alterações registrais. Alguns versaram sobre a impugnação à 

exclusão da anotação de tais alterações à margem do registro. Outros, sobre a possibilidade 

de menção destas alterações nas futuras certidões, conforme verificado nas seguintes 

ementas:  

0048052-37.2015.8.19.0021 – APELAÇÃO. Des(a). CARLOS AZEREDO DE 

ARAÚJO - Julgamento: 06/06/2017 - NONA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE SEU 

PRENOME PARA COMO JÁ É CONHECIDO NO MEIO SOCIAL, E A 

ALTERAÇÃO DE SEU SEXO. CONSTRANGIMENTO SOCIAL. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PUGNA A EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO NO 

REGISTRO QUE O MESMO FOI ALTERADO POR DECISÃO JUDICIAL. 

APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 57 DE 58 DA LEI N.º 6.015/73. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão - 
Data: 07/06/2017. Presidente: DES. LUIZ FELIPE FRANCISCO. Relator: DES. 

CARLOS AZEREDO DE ARAUJO. Designado p/ Acórdão: DES. CARLOS 

AZEREDO DE ARAUJO. Votação: Por Unanimidade. DJe: 12/06/2017). 
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Em seu voto, o relator destacou que: 

No entanto, não há que se falar em reforma da sentença, que determinou a anotação 

no sentido de averbar que “registro foi alterado por decisão judicial proferida neste 
processo”, tendo em vista que a própria Lei de Registros Públicos (arts. 57 e 58 da 

Lei n.º 6.015/73) assim determina. Não seria salutar o Juízo usar a mesma norma 

como fundamento para alteração do nome e do sexo, mas não aplicá-la na totalidade.  

[...] 

Portanto de forma prática e objetiva, foi aplicada a lei na sua forma expressa, não 

fazendo qualquer tipo de alteração e assim os pedidos do autor foram julgados 

procedentes. 

Desta forma, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença 

nos termos do voto do Des. Relator. (Voto do Relator: DES. CARLOS AZEREDO 

DE ARAUJO. *Íntegra do(a) Acórdão - Data: 07/06/2017. DJe: 12/06/2017). 

 

Quanto às certidões, destaca-se o entendimento do TJ/RJ conforme o explicitado no 

julgado da 11ª Câmara Cível na Apelação nº 0031384-14.2016.8.19.0002: 

0031384-14.2016.8.19.0002 – APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO CERQUEIRA 

CHAGAS - Julgamento: 07/03/2018 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, COM MUDANÇA DO 

PRENOME E GÊNERO. TRANSEXUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS INICIAIS. OBJETO DO PRESENTE RECURSO QUE SE RESTRINGE 

À PRETENSÃO DA AUTORA DE QUE SEJA AFASTADA A 
DETERMINAÇÃO DE QUE SE FAÇA CONSTAR NAS FUTURAS CERTIDÕES 

DE NASCIMENTO EXPEDIDAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS A INDICAÇÃO DE AVERBAÇÃO POR DECISÃO 

JUDICIAL, FICANDO TAL INFORMAÇÃO RESTRITA AOS LIVROS 

CARTORÁRIOS. 1.Recente julgamento pelo STF da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4275, em 1º de março último, em que a Corte Suprema, por 

maioria, entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no assento de registro 

civil sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo ou de 

tratamentos hormonais, tampouco autorização judicial para que se requisite a 

alteração no documento, que poderá ser feita diretamente no registro civil. 2. Artigo 

21 da Lei de Registros Públicos: Sempre que houver qualquer alteração posterior ao 
ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não 

obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, 

ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Parágrafo único. A alteração a que se 

refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que 

"a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo”. 2. 

Princípio da dignidade da pessoa humana, epicentro jurídico adotado pela 

Constituição Federal, objetivo a ser relevantemente considerado na interpretação e 

aplicação da norma. 3. Orientação jurisprudencial do STJ de que não deve figurar 

nas certidões do registro público competente nenhuma referência de que a aludida 

alteração é oriunda de decisão judicial, tampouco que ocorreu por motivo de cirurgia 

de mudança de sexo, sob pena de manter a exposição do indivíduo a situações 

constrangedoras e discriminatórias. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM 
PARTE PARA IMPRIMIR PEQUENO REPARO NA SENTENÇA, A FIM DE 

QUE SE DETERMINE QUE NAS CERTIDÕES DO REGISTRO PÚBLICO 

COMPETENTE NÃO SE FAÇA REFERÊNCIA AO QUE MOTIVOU A 

AVERBAÇÃO, ASSIM COMO DE QUE É ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL. 

(GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão em Segredo de Justiça - Data: 07/03/2018. 

Presidente: DES. OTAVIO RODRIGUES Relator: DES. FERNANDO 

CERQUEIRA CHAGAS. Designado p/ Acórdão: DES. FERNANDO CERQUEIRA 

CHAGAS. Votação: Por Unanimidade. DJe: 08/03/2018). 

 

Dessa forma, tais acórdãos demonstram o entendimento desse Tribunal pela garantia 

do direito ao sigilo e o respeito à identidade de gênero, à medida que não infringe o 
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Princípio da Dignidade da Pessoa Humana a anotação à margem do registro que tal 

alteração teve origem por determinação judicial, já que não menciona sua razão ou 

conteúdo, restando ressalvadas as certidões expedidas pelo Oficial do Registro Civil que 

não devem mencionar que tal retificação teve origem por ordem judicial ou referir à sua 

motivação, restando apenas constantes no livro cartorário.  

Quanto à impugnação de decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar à 

alteração de nome e gênero do Registro Civil de pessoas transgêneros, foram encontrados 

02 (dois) acórdão, quais sejam: o Agravo de Instrumento nº 0056777-44.2016.8.19.0000, da 

18ª Câmara Cível, datado de 01 de dezembro de 2017, em que figurou como relator o 

Desembargador Claudio Dell´orto e o Agravo de Instrumento nº 0027750-79.2017.8.19.0000, 

da 19ª Câmara Cível, datado de 24 de outubro de 2017, em que figurou como relator o 

Desembargador Juarez Fernandes Folhes. Observemos as ementas: 

0056777-44.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Des(a). CLÁUDIO LUIS BRAGA DELL´ORTO – Julgamento: 01/02/2017 – 

DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Registro civil. Transexual. Alteração de nome e 

gênero. Tutela de urgência. Indeferimento. A mudança no registro civil autorizada 

pela Lei n° 6.015/73 (art. 57) submete-se a rigoroso processo em prol da segurança 

jurídica. Imprescindível a dilação probatória, a fim de que sejam analisados os 

aspectos físicos, psicológicos e sociais da requerente, corroborados por pareceres 

técnicos, para a alteração do registro. Descabimento da concessão de liminar, 
quando esta se confunde com o próprio mérito do pedido formulado e seria 

completamente satisfativa. Aplicação do verbete 59, da Súmula do TJRJ, “Somente 

se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, 

contrária à lei ou a evidente prova dos autos”. Acerto da decisão proferida pelo Juízo 

a quo que entendeu pela necessidade de dilação probatória. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão – Data: 

01/02/2017. Presidente: DES. CLAUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO. Relator: 

DES. CLAUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO. Designado p/ Acórdão: DES. 

CLAUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO. Votação: Por Unanimidade. DJe: 

02/02/2017). (grifo nosso) 

 
0027750-79.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 24/10/2017 - DÉCIMA 

NONA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO CIVIL COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INCONFORMISMO DA PARTE 

AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. Agravo de instrumento com 

pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de requalificação civil proposta 

por Washington Júnior Silva Leles. Inconformado, pleiteia o agravante a retificação 

de seu registro civil de Washington Júnior Silva Leles, sexo masculino, para Mellysa 
Silva Leles, sexo feminino. Afirma que vive em união estável e que pretende 

formalizar a união após a concessão da requalificação e realizar a cirurgia de 

redesignação sexual. Decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo, ao 

fundamento de que não se afigura suficiente a fundamentação da parte agravante 

para ensejar um provimento antecipado, eis que, conforme bem fundamentado pelo 

Juízo a quo, não se quer afirmar que não seja legítima pretensão de adequar os 

assentos públicos à realidade psicossocial da parte agravante, apenas, os elementos 
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probatórios trazidos aos autos ainda são insuficientes para o deferimento da tutela 

pretendida, sendo prematuro o momento para seu deferimento. Conforme bem 

ressaltado pela Douta Procuradoria de Justiça a possibilidade de requalificação civil 

sem a realização de cirurgia de transgenitalização é controversa, e o STJ, em recente 

julgamento, entendeu pela possibilidade de alteração do prenome e do sexo com 

fundamento no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, ao 

argumento de que o direito dos transexuais à retificação do sexo no registro civil não 

pode ficar condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização, 

para muitos inatingível do ponto de vista financeiro ou mesmo inviável do ponto de 

vista médico. (REsp 1626739 / RS RECURSO ESPECIAL 2016/0245586-9 

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador T4 - QUARTA 
TURMA Data do Julgamento 09/05/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 

01/08/2017). Outrossim, este Órgão Colegiado, considera que a modificação do sexo 

registral não é possível, sem que antes se proceda à cirurgia de transgenitalização, 

haja vista que, muito embora a parte agravante tenha aparência feminina, tanto que 

conhecida como tal, os órgãos internos que compõem o seu corpo permanecem 

masculinos, e, neste aspecto, a aparência externa não foi modificada. Em sede de 

cognição sumária, em que pese a parte agravante se perceber como mulher, 

fisiologicamente, ainda é um homem, e é esta a condição que deve constar de seus 

assentos, até que realizada a cirurgia, marco identificador maior para o processo de 

adequação do sexo biológico ao sexo psicossocial. A questão ainda é controvertida e 

trata de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que neste momento processual 
não se justifica diante da inexistência do periculum in mora. Sendo assim, diante da 

inexistência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, se nos 

afigura correta a decisão ao indeferir o pedido de antecipação de tutela. Por fim, 

deve ser observada a súmula nº 59 deste E. Tribunal de Justiça: Nº. 59 “Somente se 

reforma a concessão ou indeferimento de liminar, se teratológica, contrária à Lei ou 

à evidente prova dos autos." NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão - Data: 25/10/2017. 

Presidente: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Relator: DES. JUAREZ 

FERNANDES FOLHES. Designado p/ Acórdão: DES. JUAREZ FERNANDES 

FOLHES. Votação: Por Unanimidade. DJe: 26/10/2018). (grifo nosso) 

 

Segue o trecho do voto do Relator: 

Entretanto, a divergência doutrinária e jurisprudencial surge a partir do momento em 

que se começa a vislumbrar, tendo em vista os direitos e garantias fundamentais 

expressos da Constituição de 1988, especialmente os princípios da personalidade e 
da dignidade da pessoa humana, a possibilidade de autorização para retificação 

do registro civil no quesito mudança de sexo de masculino para feminino, 

independentemente de realização de cirurgia de transgenitalização, fato 

considerado pelo Juízo ao negar a tutela de urgência pretendida. 

Importante destacar que é incontroverso o fato de que a parte ora agravante ainda 

não efetuou a cirurgia de redesignação sexual, que conformará seus órgãos genitais 

de maneira definitiva ao sexo feminino, conservando, pois, o fenótipo masculino. 

Destaco que o registro civil goza de fé pública, devendo espelhar a verdade, sendo 

que, majoritariamente, a jurisprudência admite a alteração do registro, em relação ao 

sexo, quando o mesmo for submetido à cirurgia de redesignação sexual. 

De tudo quanto se expôs, extrai-se, com absoluta clareza, que o registro civil da 

parte agravante não se coaduna com a sua identidade sexual sob a ótica psicossocial. 

Ocorre que, este Órgão Colegiado, considera que a modificação do sexo 

registral não é possível, sem que antes se proceda à cirurgia de 

transgenitalização, haja vista que, muito embora a parte agravante tenha 

aparência feminina, tanto que conhecida como tal, os órgãos internos que 

compõem o seu corpo permanecem masculinos, e, neste aspecto, a aparência 

externa não foi modificada. 

Em sede de cognição sumária, em que pese a parte agravante se perceber como 

mulher, fisiologicamente, ainda é um homem, e é esta a condição que deve 

constar de seus assentos, até que realizada a cirurgia, marco identificador 

maior para o processo de adequação do sexo biológico ao sexo psicossocial. 
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(Voto do Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES. PG. 10 e 11. Data: 

25/10/2017. DJe: 26/10/2018). (grifo nosso) 

 

Desta feita, os julgadores demonstraram certa cautela acerca do deferimento de liminar 

quanto à alteração do nome e gênero no Registro Civil de transgênero. Faz-se necessário 

evidenciar que a não reforma das decisões agravadas reforçaram o grande sofrimento psíquico 

e a exclusão social desse grupo, não tendo sido levado em consideração por parte dos 

Desembargadores o reconhecimento da identidade de gênero e o perigo na demora, visto que, 

uma vez apresentada a incongruência de gênero pela parte requerente, de forma comprovada e 

demonstrado na inicial, somado ao fato das imensas filas para realização da cirurgia de 

transgenitalização e a escassez dos centros aptos para a efetivação desses procedimentos, 

restaria configurado o direito para a concessão de tutela antecipada para lavratura do registro 

provisório. 

Ainda assim, diferentemente dos acórdãos apresentados até agora, o resultado dos 

julgados restou demonstrado que, do total das decisões encontradas, 26 (vinte e seis) 

asseguraram a possibilidade de alteração do prenome e/ou gênero, apresentando de forma 

bastante homogênea o entendimento desse Tribunal a fim de determinar a reforma das 

sentenças de 1º grau, constatando a relevância da autodeterminação e do reconhecimento da 

identidade de gênero das partes. Julguemos as ementas, in verbis: 

0009401-58.2015.8.19.0045 – APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS 

MATOS - Julgamento: 06/06/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

MUDANÇA DE PRENOME E GÊNERO. TRANSEXUAL NÃO SUBMETIDO À 

CIRURGIA TRANSGENITAL. POSSIBILIDADE. CONCRETIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. R. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria posta em 

discussão tem envergadura constitucional e, como tal, deve ser examinada com a 

cautela necessária. Repercussão geral do tema já reconhecido pelo Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, além de ter sido ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade 

pelo Procurador-Geral da República. 2. Pretende o apelante, o Ministério Público, 

que seja julgado improcedente o pedido formulado pela autora de retificação do seu 

gênero nos assentamentos civis, mantida a mudança do seu prenome, em razão do 

mesmo não ter se submetido, até o momento, à cirurgia de trangenitalização. 3. É 

certo que para a adequada solução da celeuma, deve-se aplicar a técnica 

interpretativa da ponderação dos princípios, ante a colisão entre, de um lado, os 

princípios da dignidade da pessoa humana e da intimidade e, do outro, o da 
publicidade e veracidade dos registros públicos. 4. A dignidade humana é núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo e, como tal, cumpre o papel de 

nortear a interpretação e a aplicação do ordenamento jurídico, principalmente quanto 

aos direitos fundamentais. 5. Direito ao nome que é consagrado pelo Código Civil 

de 2002 e pela Convenção Americana de Direitos humanos. 6. Não se desconhece 

que as possibilidades de alteração do prenome nos registros são restritas e 

excepcionais, em homenagem ao mencionado princípio da veracidade dos registros 

públicos e da segurança jurídica. Mitigação da redação originária do artigo 58 da Lei 

de Registros Públicos pela Lei nº 9.708/98. 7. Examinados atentamente os autos, 

verifica-se que a parte autora, embora tenha nascido com a genitália masculina, 

desde o início da adolescência se identificava como pertencente ao gênero feminino, 
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conforme relatório médico, psicológico e social acostados. 8. Sabe-se que os 

transexuais, ou seja, aqueles que se identificam como pertencentes ao gênero 

distinto do sexo biológico, experimentam uma série de limitações sociais em 

decorrência da sua peculiar situação, o que, potencialmente, pode acarretar o 

surgimento de diversos transtornos psicológicos, tais como a depressão e a 

ansiedade. 9. Não se pode condicionar a concretização da dignidade da pessoa 

humana e da afirmação de sua identidade de gênero à realização de uma cirurgia 

invasiva, traumática, dispendiosa e de risco, o que iria de encontro aos direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos. 10. É insuficiente a mera modificação do 

prenome, sem retificação do gênero constante nos registros civis, posto que, do 

contrário, estar-se-ia legitimando a violação ao direito fundamental à identidade, à 
não discriminação e à felicidade. 11. Afinal, acaso mantido o gênero masculino nos 

assentamentos da autora, somente pelo fato de esta não ter se submetido, até o 

momento, à cirurgia transgenital, permanecerão constantes o constrangimento e a 

discriminação dos quais ela pretende, legitimamente, se livrar. 12. É por isso que 

não pode ser desconsiderado, para fins de definição do gênero a ser indicado nos 

registros civis, o aspecto psicossocial advindo da identidade definida pelo próprio 

indivíduo. Precedentes. 13. R. Sentença de procedência que se mantém. 14. Recurso 

a que se nega provimento. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão em Segredo de 

Justiça - Data: 16/08/2017. Presidente: DES. RICARDO RODRIGUES CARDOZO. 

Relator: DES. GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS. Designado p/ Acórdão: 

DES. GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS. Votação: Por Unanimidade. DJe: 
17/08/2017). (grifo nosso) 

 

0030459-21.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - 

Julgamento: 22/11/2017 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. RETIFICAÇÃO 

DE REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALISMO ADEQUAÇÃO À IDENTIDADE 

DE GÊNERO. CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. DESNECESSIDAD. 

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ADEQUAÇÃO DE GÊNERO. 

TRANSEXUAL. MULHER. 1. O autor alega ser transexual e adotar nome e 

identidade social femininas, tendo suportado ao longo de sua vida toda a sorte de 

constrangimentos e humilhações por ter nascido em um corpo masculino embora se 

sinta mulher, que somente cessarão com adequação do seu registro civil a sua 
identidade de gênero. 2. O transexual deseja ser aceito como de fato se sente, ou 

seja, como integrante do sexo oposto a sua identidade biológica. 3. Embora o sexo 

do ser humano se trate de uma qualificação biológica, decorrente da classificação 

cromossômica do indivíduo (cromossomos XX = mulher e cromossomos XY = 

homem) que dará ensejo ao fenótipo (manifestação visível do genótipo, ou seja, a 

exteriorização das características genéticas e cromossômicas), que caracterizará o 

sexo morfológico (ou anatômico), não se pode olvidar que há ainda o sexo 

psicológico, que consiste na maneira como aquele indivíduo se sente, se compreende 

(se homem ou mulher), além do sexo jurídico, que consiste na forma como se é 

inserido juridicamente na sociedade (se do sexo masculino ou feminino). 4. 

Depreende-se da documentação adunada aos autos que G.D. sempre se sentiu E., 

apesar de constar de toda a sua documentação seu nome e sexo masculino, o que, à 
evidência, lhe impôs profundo sofrimento e lhe causou toda a sorte de 

constrangimentos, discriminação e ofensas. 5. O Relatório Social acostado aos autos 

confirma que o autor é conhecido pelo nome social e apresenta comportamentos e 

características secundárias compatíveis com o gênero feminino, tendo transicionado 

de gênero aos 17 (dezessete) anos, quando se mudou da casa paterna, onde não era 

aceito, e passou a ter vivência feminina integral. Consta do referido relatório que a 

mudança definitiva de gênero lhe custou enorme gama de sofrimentos, decorrentes 

de toda a sorte de discriminações e estigmas sociais que culminaram no abandono 

dos seus estudos após a conclusão do ensino fundamental em decorrência de 

bullying que sofria dos colegas de escola. 6. O mesmo também foi constatado em 

Parecer Psicológico, no qual restou constatado que o autor pretende retomar seus 
estudos, casar com seu companheiro, entre outros anseios que somente serão 

possíveis após a readequação de gênero pretendida. 7. Ainda que o autor já tivesse 

se submetido à cirurgia de mudança de sexo, a sua estrutura cromossômica e a 

condição biológica de indivíduo do sexo masculino iriam persistir, em que pese o 
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sexo psicológico, do que se denota que a realização ou não do procedimento 

cirúrgico não poderia ser fator determinante do reconhecimento do gênero do 

demandante. 8. Necessária a distinção entre sexo e gênero. O primeiro busca 

classificar o indivíduo em uma perspectiva biológica, morfológica, pela presença de 

órgãos sexuais femininos ou masculinos. Por seu turno, o gênero se trata de uma 

distinção sociológica, que atribui características aos indivíduos e, a partir de tais 

características, distinguir homens de mulheres. 9. A identidade de gênero, por sua 

vez, se relaciona a como a pessoa se reconhece, se identifica, cujas características 

lhe são inatas, modo de falar, andar, vestir, pensar, se relacionar. 10. A manutenção 

da indicação do sexo masculino em seu registro civil significará a persistência da 

marginalidade na qual se encontra mergulhada a personalidade do autor, enquanto 
mulher aprisionada em um corpo de homem, obrigada a ostentar a identificação 

masculina, mesmo sendo reconhecida e aceita socialmente como mulher. Verdadeiro 

e doloroso imbróglio. 11. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de 

repercussão geral da matéria referente à possibilidade de alteração de gênero no 

assento de registro civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento 

cirúrgico de redesignação de sexo (Tema 761), no Recurso Extraordinário nº 

670.422/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cujo mérito ainda não foi julgado. 

12. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso 

Especial nº 1626739, se pronunciou sobre o tema, reconhecendo o direito à mudança 

de nome e à alteração da indicação do sexo no registro civil dos transexuais que não 

se submeteram a cirurgia de transgenitalização. 13. Descabida a manutenção de 
registro civil que não reflete os reais traços de identificação da pessoa, não se 

podendo olvidar que a exteriorização da personalidade feminina pelo autor, através 

do nome social, vestimentas e hábitos próprios do sexo feminino, tendo inclusive se 

submetido a tratamento com hormônios para modificar seu corpo, conforme referido 

alhures, deve preponderar sobre o sexo de nascimento/anatômico que, de fato, 

reconheça-se, não mais se coaduna com a realidade. 14. Na I Jornada de Direito da 

Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, foram aprovados os 

enunciados números 42 e 43 que reconhecem que a cirurgia de transgenitalização é 

dispensável para a alteração do registro civil com alteração do sexo jurídico, caso 

comprovados o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto e a 

incongruência entre a identidade determinada pela anatomia e a identidade sentida. 
15. A autora comprovou, através da documentação acostada aos autos, que nada 

consta em seu desfavor, seja pelo nome de G.D. ou E., perante os cartórios de 

distribuição e protesto de títulos, o que demonstra a sua boa-fé. 16. A alteração do 

seu registro civil é medida imperiosa para se resguardar a dignidade de E., que 

poderá seguir sua vida, se casar, estudar, enfim, realizar todos os sonhos obstados 

pelos entraves burocráticos que, embora imprescindíveis à vida em sociedade, não 

devem inviabilizar a vida do indivíduo. 17. Provimento do apelo para julgar 

procedente o pedido e determinar a alteração do registro civil da autora, para que 

dele conste "sexo feminino" e a correspondente indicação, à margem do termo, que a 

modificação é oriunda de decisão judicial. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão 

em Segredo de Justiça - Data: 22/11/2017. Relator: DES. JOSE CARLOS PAES. 

Designado p/ Acórdão: DES. JOSE CARLOS PAES. Votação: Por Unanimidade. 
DJe: 24/11/2017). (grifo nosso) 

 

0000792-80.2015.8.19.0047 – APELAÇÃO. Des(a). INÊS DA TRINDADE 

CHAVES DE MELO - Julgamento: 04/07/2018 - SEXTA CÂMARA CÍVEL. 

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL- 

PRETENSÃO DE MUDANÇA DE PRENOME E DO SEXO (DE MASCULINO 

PARA FEMININO) NO REGISTRO CIVIL, SEM A REALIZAÇÃO DA 

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL - TRANSGÊNERO - 

TRANSEXUALIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM 

DETERMINAÇÃO APENAS DE RETIFICAÇÃO DO PRENOME DO AUTOR E 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SEXO NO REGISTRO - 
APELAÇÃO DO DEMANDANTE - SENTENÇA QUE MERECE REFORMA 

PARA SE JULGAR PROCEDENTE AMBAS AS PRETENSÕES, ALTERAÇÃO 

DO NOME E ALTERAÇÃO DO SEXO (GÊNERO) NO REGISTRO - NESSE 

SENTIDO, ENTENDEU RECENTEMENTE A CORTE DO SUPERIOR 



52 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.626.739/RS, 

PUBLICADO EM 01/08/2017, QUE O DIREITO DO TRANSEXUAL DE 

ALTERAÇÃO DO PRENOME E TAMBÉM DO SEXO NO REGISTRO CIVIL 

NÃO ESTÁ CONDICIONADO À EXIGÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA 

CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO (INFORMATIVO N. 608) - O TEMA 

FOI ENFRENTADO PELO SUPREMO, NO JULGAMENTO DA ADI 4275, QUE 

POR MAIORIA, DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART. 58 DA LEI 

6015/73, PARA RECONHECER AOS TRANSGÊNEROS O DIREITO DE 

ALTERAÇÃO DO PRENOME E CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO NO DIRETO 

NO REGISTRO CIVIL, AINDA QUE SEM A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA 

(ACÓRDÃO PENDENTE DE PUBLICAÇÃO) - A CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS RECENTEMENTE EMITIU A OPINIÃO 

CONSULTIVA N. 24, ACERCA DA IDENTIDADE DE GÊNERO, NA QUAL 

AFIRMA QUE PARA AS PESSOAS QUE DESEJEM ALTERAR SEU NOME E 

GÊNERO NO REGISTRO, NÃO SE DEVE EXIGIR REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÃO CIRÚRGICA OU HORMONAL - EM ATENÇÃO À CLÁUSULA 

GERAL DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DEVE-SE AUTORIZAR A 

RETIFICAÇÃO DO SEXO DO INDIVÍDUO TRANSEXUAL NO REGISTRO 

CIVIL, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE 

ADEQUAÇÃO SEXUAL, DESDE QUE DOS AUTOS SE EXTRAIA A 

COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NO MUNDO FENOMÊNICO - OU SEJA, 

SE NA PRÁTICA A PESSOA JÁ SE APRESENTE FISICAMENTE DE ACORDO 
COM O GÊNERO PARA O QUAL DESEJA MUDAR SEUS DOCUMENTOS - 

NO PRESENTE CASO, O AUTOR DEMONSTRA TANTO POR FOTOS, COMO 

POR ATESTADO MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

(MUNICÍPIO DE RIO CLARO), QUE É TRANSEXUAL E JÁ SE APRESENTA 

PERANTE A SOCIEDADE COM FISIONOMIA E NOME FEMININO - 

PERMITIR-SE APENAS A ALTERAÇÃO DO NOME, SEM A ALTERAÇÃO DO 

SEXO REGISTRAL, CAUSARÁ INCONGRUÊNCIA ENTRE OS DADOS 

ASSENTADOS E A IDENTIDADE DE GÊNERO DA PESSOA, 

PERPETUANDO-SE O CONSTRANGIMENTO NA VIDA CIVIL - SOB ESSA 

ÓTICA DEVEM SER RESGUARDADOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

IGUALDADE, NÃO DISCRIMINAÇÃO, INTIMIDADE, DA SAÚDE (BEM 
ESTAR BIOPSICOFÍSICO) E DA BUSCA DA FELICIDADE - O SEXO 

JURÍDICO (AQUELE CONSTANTE DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, 

ATRIBUÍDO NA PRIMEIRA INFÂNCIA À PESSOA, COM BASE NOS 

CRITÉRIOS BIOLÓGICOS) PODE SER ALTERADO PARA RETRATAR A 

IDENTIDADE DE GÊNERO DA PESSOA TRANSGÊNERO - NÃO SE PODE 

CONDICIONAR O GOZO DE UM DIREITO À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - 

ENUNCIADOS Nº 42 E 43 APROVADOS PELO CNJ, NA I JORNADA DE 

DIREITO DA SAÚDE, QUE PREVÊEM A POSSIBILDIADE DE RETIFICAÇÃO 

DO SEXO JURÍDICO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA 

CIRURGIA - PRIMAZIA DO DIREITO À AUTO-DETERMINAÇÃO DA 

PESSOA DE AFIRMAR LIVREMENTE E SEM COERÇÃO ALGUMA A SUA 

IDENTIDADE - PRECEDENTES NESSE SENTIDO TAMBÉM DESTE TJRJ - 
RECURSO PROVIDO. (GRIFO NOSSO. *Íntegra do(a) Acórdão em Segredo de 

Justiça - Data: 05/07/2018. Presidente: DES. NAGIB SLAIBI FILHO. Relator: 

DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO. Designado p/ Acórdão: DES. 

INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO. Votação: Por Unanimidade. DJe: 

06/07/2018). (grifo nosso) 

 

0062227-62.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CAMPISTA 

GUARINO - Julgamento: 30/01/2019 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA DA DIGNIDADE 

HUMANA. PESSOA TRANSGÊNERO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROCIVIL, COM 
ALTERAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, QUE DETERMINA APENAS A MUDANÇA DO PRENOME 

EM ASSENTO DE NASCIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA 

SOBRE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE GÊNERO QUANDO A 
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PESSOA NÃO SE HOUVER SUBMETIDO À CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA E DECIDIDA PELO C. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI N.º 4.275/DF. POSSIBILIDADE DA 

MODIFICAÇÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 58 DA LEI 

FEDERAL N.º 6.015/1973, CONFORME A LEI MAIOR E O PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA. ENTENDIMENTO REITERADO NO JULGAMENTO 

DO RE N.º 670.422/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 761. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (*Íntegra do(a) Acórdão em Segredo de 

Justiça - Data: 30/01/2019. Presidente: DES. JOSE CARLOS PAES. Relator: DES. 

GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Designado p/ Acórdão: DES. GILBERTO 

CAMPISTA GUARINO. Votação: Por Unanimidade. DJe: 01/02/2019). (grifo 
nosso) 

 

Desta forma, dentre os casos de retificação de registro civil de pessoas transgêneros 

recortados dos julgados do TJ/RJ, tem-se as seguintes conclusões: (I) quanto à competência, 

observou-se que em sua maioria o Tribunal entendeu por ser da Vara de Família; (II) quanto 

às sentenças de primeiro grau, verificou-se a tendência pela procedência do pedido apenas 

quanto à alteração do prenome, sendo indeferidas as alterações de gênero; (III) em apenas um 

caso o Tribunal julgou pela total improcedência – na maioria dos julgados, a Corte entendeu 

pela reforma das sentenças de 1º grau a fim de possibilitar a alteração do prenome e/ou gênero 

e não condicioná-la à cirurgia de transgenitalização; (IV) figurou como apelante o Ministério 

Público e a parte requerente; (V) os acórdãos fizeram menção ao direito ao sigilo, sendo este 

contemplado em sua totalidade; (VI) restou configurada a homogeneidade dos resultados 

apresentados, tendo as jurisprudências do STJ e STF sido citadas como as principais 

fundamentações às decisões; (VII) nos casos em que o conflito entre princípios estava 

expressamente disposto, sobressaiu o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana sobre o 

Princípio da Publicidade e Veracidade dos Registros Públicos.  

Para que fique ainda mais evidente o entendimento do TJ/RJ acerca do tema, constata-

se que desde 2014 esse Tribunal é vanguardista quanto às decisões a favor de pessoas 

transgêneros. Essa Corte, ainda em 2014 conheceu recurso e, numa apelação possibilitou tal 

feito a um homem transexual nascido mulher e, portanto registrado nesse gênero, ter sua 

apresentação física compatível com a identidade masculina comprovada através de tratamento 

psicológico, terapia hormonal e intervenções cirúrgicas. A relatora foi a Desembargadora 

Norma Suely Fonseca da 8ª Câmara Cível (2018, online). Observemos a ementa a seguir:  

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. TRANSEXUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 267, VI, DO C.P.C. 

RECURSO DA PARTE REQUERENTE. 1) APELANTE QUE POSSUI 

DIAGNÓSTICO MÉDICO DEFINITIVO DE TRANSEXUALISMO E SE 

SUBMETE A ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO, TENDO SE SUBMETIDO A INTERVENÇÕES 

CIRÚRGICAS, FAZENDO TERAPIA HORMONAL CORRETIVA E DE CUNHO 

TERAPÊUTICO MASCULINIZANTE, BUSCANDO CONSTRUIR A 

APARÊNCIA COMPATÍVEL COM SUA IDENTIDADE PSICOLÓGICA 

MASCULINA. Sustenta, no entanto, que a falta de sintonia entre seus documentos e 
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sua identidade de gênero acarreta situações vexatórias, constrangedoras e 

desconfortáveis, merecendo adequação em observância ao Princípio da Dignidade 

Humana. 

2) O SER HUMANO OCUPA O VÉRTICE DE NOSSO ORDENAMENTO 

JURÍDICO, NA FORMA DO ART. 1.º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. NÚCLEO FUNDANTE QUE, POR SUA VEZ, EXIGE A ADOÇÃO 

DE HERMENÊUTICA QUE PRIVILEGIE E DÊ CONCRETUDE AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DE TODAS AS DIMENSÕES, SENDO CERTO QUE “AS 

NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

TÊM APLICAÇÃO IMEDIATA”, EX VI DO QUE DISPÕE O ART. 5.º, §1.º, DA 

CR/88. E a dignidade humana deve ser resguardada em âmbito de tolerância, de 
forma que a mitigação do sofrimento humano seja o sustentáculo de todas as 

decisões judiciais, permitindo a solução de questões de interesse existencial humano, 

conforme ressaltado pela eminente Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 

n.º 100.8398/SP. 

3) NÃO OBSTANTE O CÓDIGO CIVIL DE 1916 TENHA IGNORADO A 

CATEGORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E, EM PARTICULAR, A 

PREVISÃO DE UM DIREITO AO NOME, O MESMO NÃO OCORREU EM 

RELAÇÃO AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. E A CONVENÇÃO AMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, INTERNALIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

NACIONAL POR MEIO DO DECRETO N.º 678/92, ESTABELECE, NO ART. 

18, QUE “TODA PESSOA TEM DIREITO A UM PRENOME E AOS NOMES DE 
SEUS PAIS OU AO DE UM DELES. A LEI DEVE REGULAR A FORMA DE 

ASSEGURAR A TODOS ESSE DIREITO, MEDIANTE NOMES FICTÍCIOS, SE 

FOR NECESSÁRIO”. O DIREITO AO NOME CONSTITUI DIREITO 

FUNDAMENTAL, SERVINDO NÃO APENAS PARA DESIGNAR A PESSOA, 

MAS TAMBÉM, E PRINCIPALMENTE, PARA PROTEGER A ESFERA 

PRIVADA E O INTERESSE DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO, DIREITO 

INTIMAMENTE RELACIONADO A SUA PERSONALIDADE. Cumpre destacar, 

no entanto, que a proteção jurídica conferida ao nome não diz respeito ao signo em 

si mesmo, mas à pessoa. É o indivíduo, e não o rótulo, o sujeito de direito. 

4) O VETUSTO REGIME JURÍDICO DA IMUTABILIDADE DO REGISTRO 

CIVIL DE NASCIMENTO JÁ NÃO TEM LUGAR NA 
CONTEMPORANEIDADE, PODENDO-SE DIZER QUE O SISTEMA JURÍDICO 

EM VIGOR É BALIZADO PELA MUTABILIDADE REGRADA DOS 

REGISTROS PÚBLICOS. Com efeito, a Lei n.º 9.708, de 18/11/1998, deu nova 

redação ao disposto no caput, do art. 58, da Lei n.º 6.015/73, que originariamente 

dispunha que “O prenome será imutável”, para estabelecer que “O prenome será 

definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”. 

E a legislação ordinária prevê diversas hipóteses em que se admite a alteração do 

prenome, como na adoção (art. 47, §5.º, do ECA), na naturalização de estrangeiros 

(art. 115, da Lei n.º 6815), bem como no caso de exposição ao ridículo (art. 56, 

parágrafo único, da LRP) e de coação ou ameaça de pessoa que colabora com a 

apuração de crime (art. 58, parágrafo único, da LRP). A rigor, a alteração do nome 

só encontra óbice no caso malícia, má-fé ou mero capricho do requerente, situação 
que se justifica pela potencialidade de causar descrédito e confusão no contexto 

social. Afora tais hipóteses espúrias, a modificação do nome deve ser deferida com 

vistas à valorização da personalidade de seu portador. Hipótese concreta do que se 

entende por “direito à identidade pessoal”, de elaboração doutrinária e 

jurisprudencial italianas, consubstanciado no direito de “ser si mesmo” (diritto ad 

essere se stesso), entendido este como o respeito à imagem da pessoa participante da 

vida em sociedade (cf. MARIA CELINA BODIN DE MORAES in “Sobre o Nome 

da Pessoa Humana”, Revista da EMERJ, n.º 12, vol. 2, RJ, 1998, pág. 23). 

5) O TRANSEXUALISMO CONSISTE NUM TRANSTORNO PERMANENTE 

DE IDENTIDADE SEXUAL, PREVISTO NA CLASSIFICAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DOENÇAS SOB O REGISTRO CID 10 F 64.0. “Trata-se 
de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se 

acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência 

a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção 
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cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme 

quanto possível ao sexo desejado”. 

CONFORME SALIENTA O DR. MARCIO LITTLETON, NO LAUDO MÉDICO 

DE FLS. 33/43, O TRANSEXUALISMO: “refere-se à condição do indivíduo que 

possui uma identidade de gênero diferente do designado no nascimento, tendo o 

desejo permanente de viver e ser aceito como sendo do sexo oposto. Usualmente, os 

homens e as mulheres transexuais apresentam uma sensação de desconforto ou 

impropriedade com relação ao seu próprio sexo anatômico, desejam fazer uma 

transição de seu sexo de nascimento para o sexo oposto (sexo-alvo) com alguma 

ajuda médica para seu corpo. A explicação estereotipada é de ‘uma mulher presa em 

um corpo masculino’ ou vice-versa”. 
6) O TRANSEXUAL EXPERIMENTA INSUSTENTÁVEL SOFRIMENTO PELO 

FATO DE NASCER COM ANATOMIA DE UM SEXO, MAS POSSUIR ÍNTIMA 

CONVICÇÃO DE PERTENCER AO GÊNERO OPOSTO. VIVE, POIS, 

VERDADEIRO ESTRANHAMENTO EM RELAÇÃO AO PRÓPRIO CORPO, O 

QUE DESENCADEIA GRANDE FRUSTRAÇÃO E DESCONFORTO, 

REJEIÇÃO DO FENÓTIPO, BEM COMO TENTATIVAS DE 

AUTOMUTILAÇÃO E ATÉ MESMO DE AUTOEXTERMÍNIO. POR ESSA 

RAZÃO, A LITERATURA MÉDICA É CONVERGENTE NO SENTIDO DE 

PRESCREVER TRATAMENTOS DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL VISANDO 

CONFORTAR O TRANSEXUAL E VALORIZAR SUA DIGNIDADE. 

ASSIM É QUE A RESOLUÇÃO N.º 1.652/2002, DO CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA – CFM, PRESCREVE O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E 

DIAGNÓSTICO DO TRANSEXUALISMO, AUTORIZANDO A ADOÇÃO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. 

A ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO ENSEJOU, 

INCLUSIVE, A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, QUE 

TRAMITOU PERANTE O TRF DA 4.ª REGIÃO, PARA QUE O 

PROCEDIMENTO FOSSE INCLUÍDO NA LISTA DO SUS (APELAÇÃO CÍVEL 

N.º 2001.71.00.026279-9/RS). 

ASSIM, A UNIÃO FEDERAL PASSOU A OFERECER ATENÇÃO 

CONTINUADA E CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO A TRANSEXUAL 
POR MEIO DO SUS, CONFORME PORTARIA N.º 1.707/08, DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. 

7) A READEQUAÇÃO ANATÔMICA DO TRANSEXUAL, NO ENTANTO, 

NÃO CONCLUI O ÁRDUO CAMINHO TRILHADO PELO TRANSEXUAL EM 

BUSCA DE SUA REALIZAÇÃO COMO PESSOA. A AFIRMAÇÃO DA 

IDENTIDADE SEXUAL, PARCELA DA PRÓPRIA IDENTIDADE HUMANA, 

ENCERRA A REALIZAÇÃO DA DIGNIDADE, POSSIBILITANDO A 

EXPRESSÃO DOS ATRIBUTOS E CARACTERÍSTICAS PRÓPRIOS DO 

GÊNERO IMANENTE A CADA PESSOA. DESSA FORMA, PARA O 

TRANSEXUAL, TER VIDA DIGNA IMPORTA EM VER RECONHECIDA A 

SUA IDENTIDADE SEXUAL, SOB A ÓTICA PSICOSSOCIAL, DE MOLDE A 

REFLETIR A VERDADE REAL POR ELE VIVENCIADA E QUE SE REFLETE 
NA SOCIEDADE, IMPONDO A RETIFICAÇÃO DE SEU REGISTRO CIVIL. 

NÃO SE PODE IGNORAR QUE O FATO DE O CIDADÃO OU CIDADÃ 

PORTAR DOCUMENTOS QUE NÃO CONDIZEM COM SUA IDENTIDADE 

DE GÊNERO OFENDE O ESPÍRITO, SENDO FONTE PERMANENTE DE 

ANGÚSTIA E SOFRIMENTO. 

8) CARACTERIZADA, POIS, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E MOTIVADA QUE 

AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL POR ORDEM JUDICIAL, 

NA FORMA DO ART. 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRP. NESSE SENTIDO, A 

JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DE PRATICAMENTE 

TODOS OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS. ENTENDIMENTO, 

INCLUSIVE, COMPATILHADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
9) APELANTE QUE POSSUI DIAGNÓSTICO MÉDICO DEFINITIVO DE 

TRANSEXUALISMO, TENDO SE SUBMETIDO A HISTERECTOMIA, A 

OOFERECTOMIA E A MASTECTOMIA PARA MASCULINIZAÇÃO DO 

TÓRAX, BEM COMO A TERAPIA HORMONAL CORRETIVA E DE CUNHO 
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TERAPÊUTICO MASCULINIZANTE VISANDO A ADEQUAÇÃO DE SEU 

CORPO À IDENTIDADE DE GÊNERO QUE POSSUI. O SUCESSO DOS 

PROCEDIMENTOS DE READEQUAÇÃO DA PARTE RECORRENTE É 

ATESTADO PELO PROFISSIONAL QUE A ASSISTE. “Com base na análise 

biopsicossocial do caso, biologicamente, por efeito da testosterona o organismo do 

paciente é masculino, está sujeito como qualquer homem à calvície, possui 

tendência às doenças cardiovasculares, a obesidade androide (barriga), e a menor 

expectativa de vida e etc, quando comparado ao organismo feminino, ou seja, seu 

organismo comporta-se como o de um homem; psicologicamente sua mente é 

masculina e esse é um estado imutável, o paciente não apresenta nenhuma outra 

doença que possa simular uma mente masculina e possua diagnóstico e tratamento 
específico, como é impossível operar ou tratar a mente a ponto de fazê-la feminina, 

como o entendimento do eu vem da mente e não do corpo, psicologicamente o 

paciente é homem e o será enquanto viver; socialmente o paciente vive como 

homem desde que desenvolveu a consciência de si, faz parte e está incluído na nossa 

sociedade como homem. O paciente possui uma mente normal de homem e um 

corpo que já foi feminino e estava discordante com a sua mente. A cirurgia da mama 

trouxe mais dignidade a vida do paciente como homem”. 

ADVERTE, AINDA, AQUELE PROFISSIONAL, QUE A AUSÊNCIA DA 

GENITÁLIA MASCULINA NÃO ALTERA SUA IDENTIDADE DE GÊNERO, 

RESSALTANDO QUE A CIRURGIA DE CONSTRUÇÃO DO PÊNIS SE 

ENCONTRA EM FASE EXPERIMENTAL. IN VERBIS: “Não se pode transformar 
um homem em mulher apenas amputando-lhe o pênis. Um paciente que tem seu 

pênis amputado por alguma doença ou acidente, não vira uma mulher. Um homem 

que nasce com malformação do pênis, micropênis ou a ausência de pênis não se 

converte em uma mulher. Da mesma forma, o transexual masculino não necessita de 

um pênis para ser homem, mesmo porque a cirurgia para construção do pênis é 

experimental. O que o paciente precisa para ser homem é uma mente normal 

masculina, aceitação social como homem pelos seus pares, tratamento específico 

para a disforia de gênero e do reconhecimento legal”. 

10) A RESOLUÇÃO N.º 1.652/2002, DO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, INFORMA AINDA HAVER DIFICULDADES TÉCNICAS PARA 

OBTENÇÃO DE BOM RESULTADO ESTÉTICO E FUNCIONAL POR MEIO 
DE NEOFALOPLASTIA, AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA APENAS A TÍTULO EXPERIMENTAL. 

NÃO SE PODE, POIS, TER COMO ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA 

IDENTIDADE DE GÊNERO A PRESENÇA DA GENITÁLIA, SEJA 

MASCULINA, SEJA FEMININA. Aliás, seria absolutamente desumano exigir que 

o transexual se submetesse a uma cirurgia em fase experimental, sem garantia 

mínima de sucesso, como condição para deferir-lhe a alteração do prenome e do 

gênero. O direito ao nome está associado à dignidade humana, não havendo que se 

cogitar de uma relação formal-descritiva de genitália. 

11) NÃO SEM DEMORA, EM 21/11/2012 A COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DO SENADO (CDH) 

APROVOU O PROJETO DE LEI DO SENADO N.º 658/2011, QUE 
RECONHECE OS DIREITOS À IDENTIDADE DE GÊNERO E À TROCA DE 

NOME E SEXO NOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE TRANSEXUAIS. 

O PROJETO LEGISLATIVO, COM A REDAÇÃO ATUAL, INSERIRÁ O ART. 

58-A, NA LEI N.º 6.015/73. 

“Art. 58-A. A substituição do prenome ou do sexo originalmente consignados nos 

registros públicos será requerida em juízo, por iniciativa exclusiva do interessado, e 

autorizada quando houver divergência entre a identidade de gênero da pessoa e o 

nome ou o sexo consignados em seu registro de nascimento. 

§ 1º A divergência de que trata o caput deverá ser atestada por laudo médico ou 

psicológico, admitida a apresentação de outros meios de prova disponíveis, a 

exemplo dos depoimentos de testemunhas e dos pareceres técnicos. 
§ 2º É dispensada da apresentação do laudo referido no § 1º a pessoa que 

comprovadamente houver submetido-se à cirurgia de redesignação sexual. 

§ 3º A substituição de que trata o caput dependerá de autorização judicial, concedida 

em sentença que terá efeitos constitutivos a partir do trânsito em julgado. 
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§ 4º Perante terceiros, os efeitos da sentença que autorizar a substituição de que trata 

o caput serão oponíveis a partir da data de averbação da sentença no registro de 

nascimento. 

§ 5º Em caso nenhum será exigida do requerente a cirurgia de redesignação sexual 

para autorizar a substituição do prenome ou do sexo originalmente consignados em 

seu registro de nascimento” (Nosso, o grifo). 

12) O PODER LEGISLATIVO CAMINHA NO SENTIDO DE CONSOLIDAR O 

DIREITO DE O TRANSEXUAL VER RETIFICADO SEU REGISTRO DE 

NASCIMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE 

HUMANA PREVISTO NO ART. 1.º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

13) A CIRCUNSTÂNCIA NÃO EXIGE A EXTINÇÃO DO PROCESSO E A 
POSTERGAÇÃO DO SOFRIMENTO E HUMILHAÇÃO POR QUE PASSA A 

PARTE RECORRENTE. IMPÕE-SE, NA VERDADE, A IMEDIATA 

ADEQUAÇÃO DE SEUS REGISTROS CIVIS À IDENTIDADE DE GÊNERO 

QUE POSSUI, PRINCIPALMENTE QUANDO, COMO NA ESPÉCIE, A FOLHA 

DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DEMONSTRA QUE A MESMA NÃO 

POSSUI REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E NEM ANOTAÇÕES 

DA LEI N.º 9.099/95. 

PROVIMENTO DO RECURSO. (*Íntegra do(a) Acórdão – Data: 25/02/2014. 

Presidente: DES. ADRIANO CELSO GUIMARAES. Relator: DES. NORMA 

SUELY FONSECA QUINTES. Revisor: DES. FLAVIA ROMANO DE 

REZENDE. Designado p/ Acórdão: NORMA SUELY FONSEXA QUINTES. 
Votação: Por Unanimidade. DJe: 28/03/2014). 

 

A 17ª Câmara Cível, também em 2014, reformou sentença de primeiro grau para 

permitir que um homem transgênero alterasse, sem ter realizado a cirurgia de 

transgenitalização, sua identidade para o gênero feminino. O relator foi o Des. Edson Aguiar 

de Vasconcelos. Segue a ementa, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

TRANSEXUAL –- REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

PARA MODIFICAÇÃO DO PRENOME E SEXO – REQUERENTE NÃO 

SUBMETIDO À CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO – ART. 58 DA LEI 

DE REGISTROS PÚBLICOS - INTERPRETAÇÃO CONFORME A 

CONSTITUIÇÃO – Registro civil que não se coaduna com a identidade sexual do 

requerente sob a ótica psicossocial e não reflete a verdadeira identidade de gênero 

perante a sociedade. Intenso sentimento de desconforto com a obrigatoriedade de 

adotar identidade masculina. Negativa de realização de cirurgia de redesignação 
sexual. A transgenitalização, por si só, não é capaz de habilitar o transexual às 

condições reais do sexo, pois a identificação sexual é um estado mental que 

preexiste à nova forma física resultante da cirurgia. Não permitir a mudança registral 

de sexo com base em uma condicionante meramente cirúrgica equivale a prender a 

liberdade desejada pelo transexual às amarras de uma lógica formal que não permite 

a realização daquele como ser humano. No plano jurídico, a questão remete ao plano 

dos direitos fundamentais. Convocação do juiz a assumir o papel de intérprete da 

normatividade, mediante uma imbricação entre o direito e a moral. Utilização dos 

procedimentos jurídicos que permitam a concretização dos preceitos materiais 

assecuratórios do exercício pleno da cidadania. Os “novos tempos” do Direito não 

podem ser dissociados da vida em sociedade, na qual a cidadania se desenvolve pelo 

constante processo argumentativo que se dá nas instituições do Estado e nas 
organizações comunitárias. A cidadania adquiriu status de direito fundamental, 

tendo sido conceituado como “direito à proteção jurídica”, cujo significado 

sociológico cabe na expressão “direito a ter direitos”. Interpretação do art. 58 da Lei 

de Registro Público conforme a Constituição. Construção hermenêutica justificada. 

A norma tem por finalidade proteger o indivíduo contra humilhações, 

constrangimentos e discriminações, em razão do uso de um nome. A mesma 

finalidade deve possibilitar a troca de prenome e sexo aos transexuais. Imposição de 

manutenção de identificação em desacordo com identidade atenta contra a dignidade 
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humana e compromete a interlocução do indivíduo com terceiros nos espaços 

públicos e privados. A alteração de nome corresponde a mudança de gênero. 

Autorização, por consequência, de alteração do sexo no registro civil para obviar 

incongruência entre a identidade da pessoa e os respectivos dados no fólio registral. 

Provimento ao recurso. (Íntegra do(a) Acórdão – Data: 12/03/2014. Presidente: 

DES. MARIA INES DA PENHA GASPAR. Relator: DES. EDSON AGUIAR DE 

VASCONSELOS. Revisor: DES. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 

Designado p/ Acórdão: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS. Votação: 

Por Unanimidade. DJe: 16/04/2014). (grifo nosso) 

 

Assim, restou constatado que ao que concerne a pretensão dos transgêneros em se 

socorrer ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro para ver garantidos seus direitos e 

correspondidos seus interesses, antes mesmo da decisão de reconhecimento do STF aos 

transgêneros, esse Tribunal se mostrou vanguardista à medida que ainda em 2014 proferiu 

decisões entendendo por tal apreciação, entendimento esse que se manteve e foi demonstrado 

através da homogeneidade na maioria de suas decisões analisadas nesse trabalho no espaço de 

2017 a 2019; revelando o importante papel dessa Corte rumo ao avanço e conquista da 

concretizaram da isonomia e dignidade da pessoa humana para com essa comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante à ausência de disciplina específica a respeito do tema, o Poder Judiciário atua 

como verdadeiro fomentador de direitos, cobrindo a lacuna deixada pelo Poder Legislativo. 

Dessa forma, diante da edição do Provimento nº 73 do CNJ que sobreveio como meio de 

uniformizar os procedimentos acerca da temática (após julgamento no Supremo Tribunal 

Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4275/DF, em 01/03/2018), 

hoje é possível o pedido pela via administrativa junto ao RCPN; o que até então era realizável 

apenas com demandas perante o Poder Judiciário, sendo essa a única opção para o pedido de 

retificação do Registro Civil de pessoas transgêneros. 

Nesse contexto, é possível verificar a evolução das decisões quanto ao reconhecimento 

do direito à identidade de gênero, recepcionando os anseios sociais na tentativa de se construir 

uma sociedade menos intolerante.  

Dessa forma, o primeiro capítulo desse trabalho abordou os aspectos gerais que 

versam sobre a temática dos transgêneros, tendo em vista que as questões de gênero envolvem 

uma análise abrangente e de complexo entendimento, devendo ser levado em consideração o 

indivíduo e sua autopercepção integrados nos inúmeros contornos de construção social para 

além de uma estruturação binária dos sexos, esclarecendo assim, os conceitos de gênero e de 

identidade de gênero; o que é considerado ser transgênero (fazendo um recorte especial acerca 

dos travestis e transexuais), além da inauguração da nova CID e os critérios e a importância 

da cirurgia de transgenitalização para alguns indivíduos dessa comunidade.  

Ademais, foram apresentados os Princípios de Yogyakarta, um significativo 

instrumento de cumprimento da legislação internacional de Direitos Humanos no que diz 

respeito ao livre exercício das identidades de gêneros. 

O segundo capítulo abordou os direitos da personalidade estabelecidos dentro da 

concepção civil-constitucional sendo fortemente ligados à dignidade da pessoa humana. Isto 

posto, o direito ao nome torna-se elemento central de individualização e reconhecimento para 

que o Estado seja capaz de garantir direitos e impor deveres aos indivíduos. Por meio de 

interpretação conforme a CF/88 e ao Pacto de São José da Costa Rica foi possível admitir a 

mitigação do Princípio da Imutabilidade do Nome e evidenciar o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana em detrimento à Publicidade e Veracidade dos Registros Públicos, 

possibilitando a alteração de prenome dos transgêneros mesmo que esta mudança não seja 

expressamente prevista na Lei de Registros Públicos. Feita tal constatação e seguindo a lógica 

de evolução das decisões que versam sobre essa temática, o cenário atual de retificação, 
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pautado nas demandas sociais acerca da autonomia dos indivíduos para decidir por sua 

própria identificação e na perspectiva do Poder Judiciário de remediar a inércia legislativa, 

possibilitou a mudança do prenome e gênero de pessoas transgêneros via administrativa, 

notícia inicialmente muito bem recepcionada pela comunidade dos transgêneros. Entretanto, o 

Provimento do CNJ padronizando tal alteração foi duramente criticado por especialista, visto 

que o Conselho impôs limitações e exigências não definidas quando da decisão do tema no 

STF, fato que foi de encontro ao objetivo da Suprema Corte em desburocratizar tais pedidos. 

O último capítulo expôs o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores 

que serviu como paradigma na expectativa de cessar a contradição dos pensamentos jurídicos 

sobre a matéria. Nesse cenário, as decisões do STJ no REsp 737.993-MG e REsp 1.626.739-

RS e do STF na ADI 4275/DF, afastaram o tecnicismo da aplicação das lei sobrevindo a 

humanização do direito através da ponderação de normas e princípios, o que permitiu a 

prosperidade da efetivação social à essa comunidade, experimentando seus direitos 

fundamentados no prisma da tutela às diversidades humanas e oportunizando a concretização 

dos direitos fundamentais, afastando a insegurança jurídica experimentada por essa 

comunidade, e  homogeneizando a jurisprudência numa orientação mais simpatizante. Com a 

ajuda da pesquisa de julgados do TJ/RJ foi possível analisar como essa Corte se comporta 

quantas às demandas que guardam pertinência acerca da retificação do Registro Civil de 

pessoas transgêneros. Nesse sentido, em relação a dupla possibilidade de competência para 

essas demandas (Vara dos Registros Públicos ou Vara de Família), entende o TJ/RJ, 

majoritariamente, pela competência desta última. Outrossim, os pedidos de retificação exigem 

corpo probatório exaustivo, sendo o Ministério Público figura ativa na obstrução do acesso 

dos transgêneros aos seus direitos, aumentando o tempo de duração da ação.  

Apesar disso, foi possível observar que a maioria dos acórdãos é favorável às 

alterações registrais, fato que se pôde constatar na unificação das decisões havendo um padrão 

deste Tribunal quanto a pronunciar-se de maneira promissora a tal mudança. Para confirmar 

tal cenário, foram analisados 43 (quarenta e três) julgados que permitiram atestar o paradigma 

majoritário do TJ/RJ em zelar pelo sigilo das alterações registrais tendo como fundamentação 

a decisão do STJ no REsp 737.993-MG, entendendo que conhecidas publicamente tais 

alterações, restaria à comunidade dos transgêneros sofrer a discriminação e os estigmas que 

pretendiam minimizar quando se socorriam ao Poder Judiciário pleiteando a retificação do 

registro. Nessa perspectiva, a cirurgia de transgenitalização (de incontestável relevância para 

indivíduos transexuais) não figurou condição que impossibilitasse a mudança do prenome e 

gênero, ao contrário do que apresentado nas sentenças de 1º grau. De forma sintética, o que se 
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verificou com a análise dos julgados do TJ/RJ foi o fato de que esse Tribunal, de forma 

progressista, ainda em meados de 2014, já entendia pelo não engessamento do Registro Civil.  

Nesse contexto, sabe-se que permitir que os transgêneros realizem essa alteração não 

acaba com toda sua luta e com a espinhosa jornada que ainda têm a seguir para efetivarem de 

maneira plena condições de viverem dignamente. Ainda que significativa a decisão do STF 

que admite a alteração via administrativa, o Provimento nº 73 do CNJ se mostrou regressista e 

limitante, obstruindo a busca árdua dos indivíduos transgêneros, de forma que merece ser 

alterado a fim de se adequar de forma mais digna e sem discriminações a esse 

reconhecimento. 
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