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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma abordagem sobre o tema das transexuais. A 

transexual é um indivíduo descontente com o seu próprio corpo, e acredita que 

nasceu no “corpo errado” e possui um imenso desejo compulsivo pela identidade 

do sexo oposto. Através da cirurgia de transgenitalização pode se adequar 

fisicamente ao seu sexo psíquico. A transexual busca via judicial a alteração de 

seu nome e de seu sexo no Registro Civil, alguns casos buscam a alteração mesmo 

antes da realização da cirurgia. O estudo foi realizado a partir de revisão 

bibliográfica, webgráfica, e analise da jurisprudência existente acerca do tema. 

Classifica-se como importante a realização do presente estudo, por predominar-

se atualmente o entendimento de que deferir o pedido de alteração do nome e do 

sexo no Registro Civil seja uma forma de atender ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, que esta presente na Constituição Federal de 1988, como direito 

fundamental. 

Palavras-chave: Transexual – Registro Civil – Alteração do nome e sexo - 

Transgenitalização 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma abordagem sobre a 

possibilidade dos transexuais conseguirem realizar a alteração do nome e do sexo no 

Registro Civil. 

O transexual é um indivíduo que possui grande descontentamento com o seu 

corpo, possui um desejo compulsivo pela identidade do sexo oposto ao seu. Possui um 

distúrbio entre o seu sexo físico e o psicológico.  

Nosso ordenamento jurídico não apresenta lei que regularize os direitos que 

são inerentes aos transexuais, nem mesmo sobre o fato da alteração do Registro Civil, 

porém a Resolução 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina trata dos critérios 

para a realização da cirurgia de transgenitalização.  

Sendo assim ficam os transexuais a mercê das divergências jurídicas para 

autorização ou não da retificação do Registro Civil, pois cabe ao aplicador do direito 

utilizar-se dos princípios constitucionais que se encontram expressos ou implícitos em 

nosso ordenamento jurídico. 

No primeiro capítulo será tratado sobre o transexualismo, abordando seu 

conceito e características e fazendo a diferenciação do transexual das demais 

orientações sexuais existentes: homossexuais, bissexuais e travestis. Nele também será 

abordado sobre a cirurgia de transgenitalização.  

O segundo capítulo irá apresentar os princípios constitucionais, sendo eles o 

da isonomia, dignidade da pessoa humana e razoabilidade, princípios esses aplicados 

aos casos concretos, por inexistência de legislação específica. 
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No terceiro capítulo uma breve passagem sobre o nome e sua importância e 

proteção legal, bem como das hipóteses legais de alteração.  

E por último, porém não mesmo importante, será exposto os projetos de lei 

existentes na Câmara dos Deputados que versam sobre os transexuais.  

Sendo assim, é justo ao transexual poder adequar o seu nome a sua atual 

realidade, sendo que alguns tribunais já estão acolhendo tal pedido, pois querem que 

ocorra a integração do transexual à sociedade, para atender ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, presente na Constituição Federal.  
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2 TRANSEXUALISMO 

 

Estará presente neste capítulo o conceito de transexual, abordagem das suas 

características e as devidas distinções quanto às outras orientações sexuais existentes, 

que são: os homossexuais, os bissexuais e os travestis, bem como apresentar os 

aspectos necessários para a realização da cirurgia de transgenitalização, presentes na 

Resolução nº 1.955 de 12 de agosto de 2.010, do Conselho Federal de Medicina. 

 

2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

O transexualismo consiste na falta de compatibilização do sexo físico com o 

sexo psicológico do indivíduo. É um sentimento que atravessa a pessoa que esta em 

desconforto com o próprio corpo. Sendo assim, o transexual masculino irá apresentar 

no seu campo psicológico características femininas e o transexual feminino 

apresentará características masculinas. 

Maria Helena Diniz, sobre o tema diz: 

 

Transexual: Medicina legal e psicológica forense. 1. Aquele que não aceita o 
sexo, identificando-se psicologicamente com o sexo oposto, sendo, portanto, 
um hermafrodita psíquico. 2. Aquele que apesar de aparentar ter um sexo, 
apresenta constituição cromossômica do sexo oposto e mediante cirurgia 
passa para retirada outro sexo. Tal intervenção cirúrgica para a mulher 
consiste na dos seios, fechamento da vagina e confecção de pênis artificial, e 
para o homem, na emasculação e posterior implantação de uma vagina. 3. 
Para a Associação Paulista de Medicina, é o indivíduo com identificação 
psicossexual oposta a seus órgãos genitais externos, com o desejo 
compulsivo de mudá-los.  Por fim, o sexo jurídico, entendido este como 
resultante do registro civil do indivíduo. Para a determinação do sexo, os 
autores ressaltam o conjunto de todos os conceitos mencionados.  A busca da 
unidade é, portanto, o ponto mais importante da identificação sexual de um 
indivíduo. A identificação entre os diversos fatores caracterizadores da 
sexualidade é que determinará ser ou não uma situação revestida de 
normalidade. (1998, p. 604). 
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O indivíduo transexual é uma pessoa que não aceita o seu sexo físico, pois ele 

diverge do seu sexo psicológico. Os transexuais não são considerados pessoas com 

distúrbios psicológicos, mas apresentam uma falta de organização de sua 

personalidade.  

O Movimento Social de Pessoas Transexuais e também LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais), adota o seguinte conceito: 

 

Transexual: pessoa com identidade de gênero que se caracteriza por uma 
afirmativa de identificação, solidamente constituída e confortável nos 
parâmetros de gênero estabelecidos (masculino ou feminino), independente e 
soberano aos atributos biológicos sexualmente diferenciados. Esta afirmativa 
consolidada pode, eventualmente, se transformar em desconforto ou 
estranheza diante desses atributos, a partir de condições sócio-culturais 
adversas ao pleno exercício da vivência dessa identidade de gênero 
constituída. Isto pode se refletir na experiência cotidiana de auto-
identificação ao gênero feminino – no caso das mulheres que vivenciam a 
transexualidade, que apresentam órgão genitais classificados como 
masculinos no momento em que nascem –, e ao gênero masculino – no caso 
de homens que vivenciam a transexualidade, que apresentam órgão genitais 
classificados como femininos no momento em que nascem. A 
transexualidade também pode, eventualmente, contribuir para o indivíduo 
que a vivencia objetivar alterar cirurgicamente seus atributos físicos 
(inclusive genitais) de nascença para que os mesmos possam ter 
correspondência estética e funcional à vivencia pscico-emocional da sua 
identidade de gênero constituída. (2007, p.52). 

 

No mesmo sentido, Odon Ramos Maranhão comenta a definição de 

transexual, “fenotipicamente pertencem a sexo definido, mas psicologicamente ao 

outro e se comportam segundo este, rejeitando aquele”.  (1995, p. 134). 

Para Elimar Szaniawski (1999, p. 49) os transexuais são “indivíduos que 

apresentam, ao simples exame ocular, genitais externos do tipo masculino e são 

portadores de uma psique totalmente ou predominantemente feminina, e vice-versa”.b 
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Silvio Venosa observa que o “transexual não redesignado vive em situação de 

incerteza, angústia e conflitos o que lhe dificulta, senão impede de exercer as 

atividades inerentes aos seres humanos". ( 2005, p. 223) 

O transexualismo se origina antes mesmo de a criança possuir a capacidade de 

discernimento, por volta de dois anos de idade. É preciso salientar que a determinação 

do sexo do indivíduo não decorre somente de características físicas, dependendo, 

também, do elemento psicológico. (SZANIAWSKI, 1999, p. 50). 

O transexual é, portanto, caracterizado por sua rejeição ao seu sexo físico, 

trazendo consigo consequente rejeição ao seu corpo, o que os leva a querer realizar a 

mutilação, ou possível cirurgia para que adequem seu corpo ao seu verdadeiro sexo (o 

psíquico). 

A estudiosa Tereza Rodrigues Viera, define os transexuais da seguinte forma: 

Transexual é 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 neurodis-cordância 
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. (2004, p. 47).  

 

Couto explica que existem diferentes conceitos de transexualidade:  

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 
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a outro sexo; b) aversão pelos atributos genitais dados pela natureza e c) o 
interesse pela adequação dos genitais (1999, p. 26).  

 

A realização da cirurgia de transgenitalização seria um meio para resgatar ao 

transexual o seu direito à intimidade e possibilitaria que pudesse conviver em 

harmonia com seu corpo e sua mente. Por mais que apresentem desconforto com o seu 

corpo e em relação ao seu sexo físico com o psíquico, para realizar a cirurgia de 

transgenitalização, é necessário enquadrar-se em alguns requisitos para realização da 

intervenção cirúrgica, que serão abordados ao longo do estudo. 

Além dos conflitos pessoais, de acreditar que nasceu no corpo errado, o 

transexual tem de encarar a vida em sociedade, por encontrar muita discriminação, e se 

tornar vítima de preconceito, não raras as vezes por parte da própria família, acaba se 

isolando do meio social, adquire doenças, como a depressão e ainda pode tentar o 

suicídio ou até a automutilação.  

Uma transexual de São Paulo ingressou com a ação requerendo a alteração do 

nome e do sexo, em primeira instância o transexual havia obtido a autorização para 

mudança de ambos, mas o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo, que reformou o entendimento, negando a alteração sob o fundamento de que a 

afirmação do sexo (feminino e masculino) não pode ser alterada artificialmente.  

Ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e em 2009, a Ministra Nancy 

Andrighi foi relatora do Recurso Especial (REsp 1008398/SP - 2007/0273360-5 - 

18/11/2009), onde brilhantemente esclareceu: 

 

Direito civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de 
redesignação sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio 
da dignidade da pessoa humana. Em última análise, afirmar a dignidade 
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humana significa para cada um manifestar sua verdadeira identidade, o que 
inclui o reconhecimento da real identidade sexual, em respeito à pessoa 
humana como valor absoluto. Conservar o “sexo masculino” no assento de 
nascimento do recorrente, em favor da realidade biológica e em detrimento 
das realidades psicológica e social, bem como morfológica, pois a aparência 
do transexual redesignado, em tudo se assemelha ao sexo feminino, 
equivaleria a manter o recorrente em estado de anomalia, deixando de 
reconhecer seu direito de viver dignamente. Assim, tendo o recorrente se 
submetido à cirurgia de redesignação sexual, nos termos do acórdão 
recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração para a 
mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os assentos sejam capazes 
de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de dar publicidade aos fatos 
relevantes da vida social do indivíduo, forçosa se mostra a admissibilidade 
da pretensão do recorrente, devendo ser alterado seu assento de nascimento a 
fim de que nele conste o sexo feminino, pelo qual é socialmente 
reconhecido. Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado 
corresponderia a mantê-lo em uma insustentável posição de angústia, 
incerteza e conflitos, que inegavelmente atinge a dignidade da pessoa 
humana assegurada pela Constituição Federal. No caso, a possibilidade de 
uma vida digna para o recorrente depende da alteração solicitada. E, tendo 
em vista que o autor vem utilizando o prenome feminino constante da inicial, 
para se identificar, razoável a sua adoção no assento de nascimento, seguido 
do sobrenome familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei nº 6.015/1973. 
Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já enfrentou 
tantas dificuldades ao longo da vida, vencendo-se a barreira do preconceito e 
da intolerância. O Direito não pode fechar os olhos para a realidade social 
estabelecida, notadamente no que concerne à identidade sexual, cuja 
realização afeta o mais íntimo aspecto da vida privada da pessoa. E a 
alteração do designativo de sexo, no registro civil, bem como do prenome do 
operado, é tão importante quanto a adequação cirúrgica, porquanto é desta 
um desdobramento, uma decorrência lógica que o Direito deve assegurar. 
Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade 
sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser 
humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado 
tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o 
redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de 
cunho discriminatório ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em 
patamar de igualdade para com os demais integrantes da vida civil. A 
liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e social do recorrente, 
que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e 
dissabores, enfim, uma vida plena e digna. (STJ, REsp 1.008.398/SP, 3ª T., 
Relª Min. Nancy Andrighi, J. 15.10.2009, Publ. 18.11.2009). 

 

2.2 DIFERENÇA DO TRANSEXUAL E OUTRAS ORIENTAÇÕES SEXUAIS 

 

Em virtude dos costumes presentes em nossa sociedade, é muito comum dizer 

que homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis são a mesma coisa.  Porém, 

existem diferenças, que seguem. 
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2.2.1 Homossexuais 

 

São aqueles indivíduos que se sentem atraídos sexualmente, emocionalmente 

ou afetivamente por indivíduos do mesmo sexo/gênero. Os homossexuais não possuem 

uma insatisfação com o seu sexo e nem mesmo com o seu corpo, entretanto possuem 

uma atração por pessoa do mesmo sexo.  

Para Luis Alberto, homossexualismo “é uma anomalia sexual que consiste na 

pratica ativa, passiva ou ambivalente, de atos libidinosos, entre indivíduos do mesmo 

sexo”. (2000, p. 26) 

Diferente dos transexuais, os homossexuais não querem a cirurgia de 

transgenitalização, por seu órgão genital lhes dar prazer.  

 

2.2.2 Bissexuais  

 

De acordo com o Manual de Comunicação LGBT (lesbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais, 2009, p.11): “Os bissexuais são aquelas pessoas que se 

relacionam com pessoas de ambos os sexos/gêneros. Bi é uma forma abreviada de 

falar de pessoas bissexuais.  

O bissexual manifesta-se atraído tanto pelo homem quanto pela mulher, 

oscilando entre o comportamento heterossexual e homossexual sem abrir mão de 

nenhuma das identidades sexuais. Ana Paula A. B. Peres (2001, p.119) traz a seguinte 

observação: 
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É que a bissexualidade implica o reconhecimento de uma identidade sexual 
independente das demais, oscila entre heterossexual e o homossexual, sem 
que isso leve a renúncia de uma das duas identidades. (2001. P.119). 

 

São caracterizados pela alteração na prática sexual, ora com pessoa do mesmo 

sexo, ora com pessoa do sexo oposto. 

 

2.2.3 Travestis 

 

Estão associados ao ato ou efeito de travestir-se. Vestir-se com roupas do sexo 

oposto, esta ligado com a arte, em que utilizam roupas chamativas para realizar 

espetáculos. Muitas travestis modificam seus corpos, colocando próteses de silicone ou 

fazendo tratamentos com hormônios, mas não desejam fazer a cirurgia de 

transgenitalização. 

Para Hélio Gomes, “travestismo é um desvio do sexo no qual o indivíduo se 

sente atraído pelas vestes do sexo oposto”. (1994, p. 399). 

Divergem basicamente do transexualismo pelo fato dos indivíduos não 

possuírem o desejo de realizar a cirurgia de transgenitalização. 

  

2.3 CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO 

 

Os transexuais conseguiram conquistar um grande avanço na medicina com a 

autorização para a cirurgia de transgenitalização, mas não é tão simples para realizá-la, 

devendo ser respeitados os critérios existentes e ainda aguardar na fila do Sistema 

Único de Saúde.  
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A cirurgia de transgenitalização apenas completaria o perfeito entrosamento 

entre seu corpo e a alma e muitos transexuais que se submeteram ao ato cirúrgico 

encontram-se satisfeitos com a modificação do sexo físico e, por conseguinte, a 

adequação ao seu sexo psicológico (FARINA, 1982, p. 119).  

Ana Paula A. B. Peres diz:  

 

A necessidade de tratamento físico é enfatizada pela alta taxa de problemas 
psicológicos, como depressão e suicídio, entre transexuais, acima da taxa de 
suicídio da população em geral; muitos destes problemas desaparecem ou 
decrescem significantemente depois da mudança nos papéis de gênero 
(2001, p. 162).  

 

De acordo com Cristiane Segatto, em matéria para a Revista Época, no ano de 

2002, a primeira cirurgia brasileira foi realizada no ano de 1971, com a transexual 

Waldir Nogueira, em São Paulo, pelo médico Roberto Farina. A cirurgia foi um 

sucesso, porém, o médico acabou sendo preso em razão do ato praticado ter sido 

considerado lesão corporal, sendo mais tarde absolvido em razão da conclusão de que 

a cirurgia era o único meio para aplacar a angústia do transexual.  

O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução nº 1.955 de 12 de 

agosto de 2.010, dispõe sobre a legalização da cirurgia de transgenitalização e revoga a 

Resolução CFM nº 1.652/2002, portanto tal prática não constitui crime de mutilação, 

pois possui uma finalidade terapêutica em adequar a genitália ao sexo psíquico.  

A Resolução considera que o paciente transexual é portador de desvio 

psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência a 

automutilação e ao autoextermínio.  

Em seu artigo 3º, prevê os critérios para a definição de transexualismo.  
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Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos 
critérios abaixo enumerados: 
1.   Desconforto com o sexo anatômico natural;  
2.   Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 
primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto;  
3.   Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no 
mínimo, dois anos;  
4.   Ausência de transtornos mentais. 
 

 

A partir do momento em que o transexual procura um tratamento médico, após 

exames clínicos, este é encaminhado para uma equipe médica que o acompanhará pelo 

período de dois anos, nos termos da norma estabelecida no artigo 4º, da mesma 

resolução:  

 
Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia 
de transgenitalismo obedecerá a avaliação de equipe multidisciplinar 
constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e 
assistente social, obedecendo os 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. 
 
      

Elimar Szaniawski (1999, p. 83) explica a técnica que é utilizada para a 

cirurgia do transexual masculino:   

 
O paciente masculino sofre a imputação de seu falo e dos testículos, sendo 
construído, no seu lugar, uma neovagina, mediante a utilização de pele 
escrotal. São-lhe criadas mamas de silicone, e os demais atributos femininos 
secundários são adquiridos mediante aplicação de terapia hormonal.   

 

O mesmo autor explica para o transexual feminino:   
 

É realizada a intervenção que tem por objetivo o fechamento da abertura 
vaginal, construindo-se, em seu lugar, um neopenis e testículos de silicone. 
São-lhe extirpadas as mamas e são-lhe outorgados os atributos secundários 
masculinos mediante tratamento hormonal.   
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A cirurgia feminina, por ser menos comum, só foi autorizada em hospitais 

públicos ou universitários, pois anda é em caráter experimental, e tais hospitais devem 

ser adequados à pesquisa. Já a cirurgia masculina, pode ser realizada em hospitais 

particulares, independentes de pesquisa, estando entre as cirurgias cobertas pelo 

Sistema Único de Saude (SUS). 

Após a realização da cirurgia, o próximo passo na vida de um transexual será a 

conquista da alteração do seu Registro Civil. Desta forma, terá reconhecido os seus 

direitos constitucionais. 
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Os princípios são a origem do ordenamento jurídico, eles dão fundamento 

formal e material para todas as regras do sistema normativo.  

Os princípios embasam as garantias e os direitos fundamentais expressos no 

art. 5 da Constituição Federal de 1988. Por não haver legislação específica que trate 

dos direitos para o transexual, o julgador deverá utilizar dos princípios constitucionais, 

para que possa encontrar uma solução jurídica para cada caso concreto.  

Immanuel Kant disse acerca do tema: 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 
coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 
equivalente, mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, 
não permite equivalente, então tem ela dignidade. O direito à vida, à honra, à 
integridade física, à integridade psíquica, à privacidade, dentre outros, são 
essencialmente tais, pois, sem eles, não se concretiza a dignidade humana. A 
cada pessoa não é conferido o poder de dispô-los, sob pena de reduzir sua 
condição humana, todas as demais pessoas devem abster-se de violá-los. 
(1986. p. 77). 

 

Existem direitos que são inerentes a pessoa humana, dos quais não se pode 

dispor, dentre eles encontram-se os direitos da personalidade. Estes direitos estão 

entrelaçados com a liberdade, a dignidade, a individualidade. Sendo que é 

imprescindível protegê-los para que o indivíduo possa exercer a sua verdadeira 

identidade. 

 

3.1 PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 
A isonomia é um direito fundamental e está prevista no artigo 5º, caput, da 

Constituição Federal: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]. 

 

O princípio da isonomia é uma norma autoaplicável, uma obrigação de se 

aplicar a lei a todos os casos concretos.  

Jose Afonso Silva diz: 

Igualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; é um modo 
justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar de 
sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que 
compõe o sistema jurídico fundamental. (2006, p. 214) 

 
Canotilho afirma que:  
 

Por natureza são todos iguais, quer sejam bárbaros ou helenos defenderá 
[...]Antífon; Deus criou todos os homens livres, a nenhum fez escravo”, 
proclamava Alcidamas. No pensamento estóico assume o princípio da 
igualdade um lugar proeminente: a igualdade radica no fato de todos os 
homens se encontrarem sob um  nomos unitário que os converte em cidadãos 
do grande Estado Universal. ( 1998, p.375). 

 

Alexandre Moraes entende que o princípio da igualdade apresenta-se em dois 

planos distintos:  

De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, 
respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo 
que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se 
encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao 
intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos 
normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações 
em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe 
social. (2003, p.64).  

 

A Constituição veda qualquer distinção, seja por raça, cor, sexo, idade ou 

qualquer outra forma de discriminação, como prevê no artigo 3º, IV, porém o fator 

sexo sempre é sinônimo de discriminação. Tal dispositivo tentou afastar esta 

discriminação, para que todos sejam tratados com igualdade perante a lei, 
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independentemente de sua escolha sexual. Sendo, assim os transexuais merecem um 

tratamento desigual, conforme preconiza a nossa Constituição Federal.  

 

3.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do 

Brasil (art. 1º, III, Constituição Federal).  

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indispensável dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III – a dignidade da pessoa humana; 

[...]. 

 

 Portanto, deve ser assegurado a todos os indivíduos o que se diz por vida digna. 

Alexandre Moras, acerca do princípio da dignidade: 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 
possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à 
imagem, entre outros, aparece como conseqüência imediata da consagração 
da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa 
do Brasil. (2002, p. 129). 

 

Não permitir aos transexuais a alteração do nome e do sexo, após a realização 

da cirurgia de transgenitalização, é infringir o seu direito a uma vida digna, pois desta 

forma o que estará presente em seu Registro Civil, destoará da realidade. 
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3.3 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

 

A Constituição Federal não traz de forma expressa o princípio da 

razoabilidade, mas ele pode ser encontrado implicitamente no artigo 5º, LV, onde está 

assegurado o devido processo legal, em que cabe uma medida justa a cada caso 

concreto.   

Celso Ribeiro de Bastos entende a razoabilidade como sendo um: 

[...] princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o 
senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que 
presidiram a outorga da competência exercida. (Bastos, 1990, p. 35). 

 

A razoabilidade nada mais é do que o provimento jurisdicional, em medida 

justa a pretensão que se é pretendida. 
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4 NOME 

 

O nome é o que permite ao indivíduo o exercício dos direitos e deveres 

inerentes a pessoa humana. Ele pode ser simples ou composto. É também conhecido 

por nome de batismo ou nome próprio.  

Vieira entende que: “o nome é o chamamento pelo qual se designa uma 

pessoa, individualizando-a não só durante a vida, como também persiste após a 

morte.” (2008, p. 27).  

O artigo 54, 4º, da Lei n° 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), estabelece a 

obrigatoriedade de constar no registro de nascimento o nome e o prenome que forem 

designados à criança. 

 

4.1 IMPORTÂNCIA E PROTEÇÃO LEGAL 

 

Todos os nascimentos devem ser averbados no Cartório de Registro Civil, 

conforme prevê a Lei nº 6.015/73, para que torne-se público o nascimento perante a 

sociedade. Esta lei prevê o que deve constar do Registo do Nascimento, estabelece o 

prazo para que ele ocorra e da outras providencias.  

Para identificar as pessoas e as coisas, lhes atribuímos nomes. Sendo assim 

Silvio Venosa atribui ao nome o seguinte conceito: 

 
O nome é uma forma de individualização do ser humano na sociedade, 
mesmo após a morte. Sua utilidade é tão notória que há a exigência para que 
sejam atribuídos nomes a firmas, navios, aeronaves, ruas, praças, acidentes 
geográficos, cidades etc. O nome, afinal, é o substantivo que distingue as 
coisas que nos cercam, e o nome da pessoa a distingue das demais, 
juntamente com outros atributos da personalidade dentro da sociedade. É 
pelo nome que a pessoa fica conhecida no seio da família e da comunidade 
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em que vive. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade. 
(2005, p. 211). 

 

O nome se integra à pessoa, confunde-se com ela. O nome é protegido pelo 

Código Civil (art. 16) e por ser direito inerente à personalidade, prevê também que a 

publicidade sem autorização é vedada (art. 18). Mesmo sem haver intenção 

difamatória, o nome não poderá ser empregado por terceiro em publicações ou 

representações que exponham o indivíduo a desprezo público (art. 17). 

O nome também está assegurado pela Convenção Americana dos Direitos 

Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), que foi ratificado pelo Brasil, em que diz 

no seu artigo: 

Artigo 18 - Direito ao nome 

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um 
destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante 
nomes fictícios, se for necessário. 

 

Fica claro a dimensão da importância do nome, pois é necessária a sua 

proteção jurídica, pois é através dele que o indivíduo se identifica com o mundo e com 

o comércio jurídico.  

 

4.2 HIPÓTESES LEGAIS DE ALTERAÇÃO DO NOME 

 

Analisando a Lei de Registros Públicos Lei nº 6.015/197, observa-se que para 

qualquer hipótese de alteração do Registro Civil, se faz necessário autorização judicial.  

O artigo 56 da referida lei, prevê que o interessado, poderá no prazo de até um 

ano, após atingida a maioridade, alterar o nome desde que não prejudique os apelidos 

de família. Decorrido esse prazo a alteração somente ocorrera como exceção e 
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motivadamente, sendo permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro 

(artigo 57). O artigo 58 ainda prevê que o nome possa ser substituído por apelidos 

públicos notórios.  

Após a realização da cirurgia de transgenitalização, os transexuais deparam-se 

com outro problema, a alteração do nome e do sexo no Registro Civil. O único meio 

para conseguir tal alteração é via autorização judicial. Como o direito não possui 

legislação específica para o caso, os aplicadores do direito utilizam-se dos princípios 

existentes e analisam cada caso concreto. Como poderá ser verificado existem 

divergências nas decisões. 

Para todas as lides existentes encontramos diversas posições dos tribunais. 

Para casos como o dos transexuais não seria diferente, além do mais, trata-se de 

assunto sem legislação específica, cabendo a cada aplicador do direito analisar o caso 

concreto e aplicar o que lhe parece mais sensato.    

As decisões que são favoráveis a alteração se norteiam basicamente no 

princípio da dignidade, entre outros direitos fundamentais, como o direito à vida, à 

identidade, à existência, que são necessários para a formação da identidade do 

indivíduo.  

Adriana Maluf, ainda ressalta que as posições favoráveis:   

 

[...] afirmam atender ao princípio da isonomia, previsto nos artigos 1º, III, IV 
e 3º, III, IV da CF, que proíbe qualquer prática discriminatória para a 
dignidade da pessoa humana, para os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, acesso ou manutenção do trabalho por motivo de sexo, origem, 
raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. (2003, p.66). 
 
 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu pela retificação do 

nome, bem como da mudança de sexo para feminino: 
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REGISTRO CIVIL. Transexual que se submeteu a cirurgia de mudança de 
sexo, postulando retificação de seu assentamento de nascimento (prenome e 
sexo). Adequação do registro à aparência do registrando que se impõe. 
Correção que evitará repetição dos inúmeros constrangimentos suportados 
pelo recorrente, além de contribuir para superar a perplexidade do meio 
social causado pelo registro atual. Precedentes do TJ/RJ. Inexistência de 
insegurança jurídica, pois o apelante manterá o mesmo número do CPF. 
Recurso provido para determinar a alteração do prenome do autor, bem com 
a retificação para o sexo feminino. (TJ/SP AC 2005.001.17926, 18ª. C.C, 
Des. Nascimento Povoas Vaz, Julg. 22/11/05). 

 

Considerando que ocorreu a mudança de sexo através da cirurgia, o nome por 

sua vez deveria ser alterado automaticamente, sem o transexual ter que passar por um 

enfrentamento judicial. A utilização do nome social traz para o transexual grande 

transtorno, pois fisicamente se apresenta de uma forma e em seus documentos de 

outra, forma esta que não se enquadra com o que ele deseja.  

Tereza Vieira partilha da seguinte opinião 

Os Registros Públicos relatam fatos históricos da vida do indivíduo. Assim, 
acreditamos que a adequação de prenome e de sexo deve constar para 
demonstrar que determinado indivíduo passa oficialmente, a partir daquele 
momento, e não do seu nascimento, a chamar-se fulano de tal, pertencente ao 
sexo X (não retroativo). Entendemos que os direitos dos transexuais e de 
terceiros estariam muito mais explicitamente assegurados, se, no Registro 
Civil constar à alteração ocorrida. Trata-se de uma ação modificadora do 
estado da pessoa, com a adequação de sexo, devendo, portanto, ser averbada 
(art. 29, p. 1, letra f, da lei 6.015/73). 

Todavia, defendemos que não deverá ocorrer nenhuma referência à aludida 
alteração na Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física, Carteira de 
Trabalho, Cadastro Bancário, Título de Eleitor, Cartões de Crédito etc”. 
(2004, p.99). 

 

Um verdadeiro Estado Democrático de Direito respeita e cumpre todos os 

direitos que são inerentes aos cidadãos. Os indivíduos transexuais, apenas querem ver 

os seus direitos respeitados, inclusive o direito de poder ter uma nova identidade 

sexual, qual seja do masculino para o feminino, ou vice-versa. 



27 

 

Maria Helena Diniz, apresenta correntes doutrinarias que divergem em suas 

decisões quanto a alteração ou não. A primeira delas não autoriza a alteração do sexo e 

requer que conste no documento o sexo transexual, conforme segue: 

Essa retificação de registro de nome só tem sido, em regra, admitida em caso 
de intersexual. Não há lei que acate a questão da adequação do prenome de 
transexual no registro civil. Em 1992, por decisão da 7ª Vara de Família e 
Sucessões de São Paulo, pela primeira vez o Cartório de Registro Civil 
averbou retificação do nome João para Joana, consignando no campo 
destinado ao sexo “transexual”, não admitindo o registro como mulher, 
apesar de ter sido feita uma cirurgia plástica, com extração do órgão sexual 
masculino e inserção de vagina, na Suíça. Não permitindo o registro no sexo 
feminino, exigiu-se que na carteira de identidade aparecesse o termo 
“transexual” como sendo o sexo de sua portador. O Poder Judiciário assim 
decidiu porque, do contrário, o transexual se habilitaria para o casamento, 
induzindo terceiro em erro, pois em seu organismo não estão presentes todos 
os caracteres do sexo feminino. (2002, p.45). 

 

Desse modo, o transexual passaria por situações de total constrangimento, de 

ordens sociais e psicológicas. Teria o seu prenome alterado, mas constaria o sexo 

‘transexual’, mas existem apenas o sexo feminino ou o masculino.  

Diniz demonstra outro posicionamento adotado: 

Os documentos têm de ser fiéis aos fatos da vida, logo, fazer a ressalva é 
uma ofensa à dignidade humana. Realmente, diante do direito à identidade 
sexual, como ficaria a pessoa se se colocasse no lugar de sexo ‘transexual’? 
Sugere que se faça, então, uma averbação sigilosa no registro de nascimento, 
assim, o interessado, no momento do casamento, poderia pedir, na justiça, 
uma certidão “de inteiro teor”, onde consta o sigilo. Seria satisfatório que se 
fizesse tal averbação sigilosa junto ao Cartório de Registros Públicos, 
constando o sexo biológico do que sofreu a operação de conversão de sexo, 
com o intuito de impedir que se enganem terceiros. (2002, p.47). 

 

 Sendo assim, o direito à intimidade estaria sendo violado. Diniz apresenta 

ainda uma última doutrina, que aparentemente é a mais sensata, e que respeita a 

dignidade da pessoa humana: 
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[...] não deve fazer qualquer menção nos documentos, ainda que sigilosa, 
mesmo porque a legislação só admite a existência de dois sexos: o feminino 
e o masculino e, além disso, veda qualquer discriminação. Com a entrada em 
vigor da Lei n. 9708/98, alterando o art. 58 da Lei n. 6015/73, o transexual 
operado teria base legal para alterar o seu prenome, substituindo-o pelo 
apelido público notório, com que é conhecido no meio em que vive. (2002, 
p.48). 

 

Outra hipótese de alteração do nome se dá se o requerente está sendo vítima de 

coação ou ameaça por estar colaborando com apuração de crime, conforme prevê o 

artigo 9 da Lei 9.807/99. A mudança também é estendida ao cônjuge, descendentes e 

ascendentes, que possam ter convivência habitual com a vítima, nestes casos será 

realizada a mudança do nome completo, cessada a coação ou ameaça fica facultado ao 

protegido retornar ao nome original, porem antes de nova alteração o Ministério 

Público deverá ser ouvido.  

Diante das inúmeras cirurgias que ocorrem no país e fora dele, o mais sensato 

seria a aprovação de norma que de fato regulamente a possibilidade da alteração do 

nome e do sexo, conforme pretensão dos transexuais, tendo em vista que permaneceria 

inalterado o número da documentação anterior, ficando resguardados os direitos civis. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim decidiu: 

 

Ementa: Embargos infringentes. Transexual. Retificação de registro. Nome e 
sexo. Negar, nos dias atuais, não o avanço do falso modernismo que sempre 
não convém, mas a existência de um transtorno sexual reconhecido pela 
medicina universal, seria pouco científico. Embargos acolhidos para negar 
provimento à apelação, permitindo, assim, a retificação de registro quanto ao 
nome e sexo do embargante. Revelando sua transexualidade e não 
homossexualidade, o embargante nunca manteve relação sexual e qualquer 
apetite por uma mulher. Só relacionou-se com homens e há 10 (dez) anos 
convive com um. Para regularizar sua situação, procurou por 4 (quatro) anos 
tratamento psicológico, psicoterápico e psiquiátrico. Após muitos estudos e 
exames, conseguiu o seu intento, qual seja, a autorização cirúrgica para a 
mudança do sexo. Para essa cirurgia, foram tomados todos os cuidados 
determinados pelo Conselho Federal de Medicina. Afinal, em 28.02.2001, 
foi realizada a cirurgia de alteração de sexo, com sucesso. Segundo se 
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enxerga dos autos, os problemas emocionais e psicológicos do embargante 
foram solucionados: tornou-se uma pessoa realizada e se identificou com sua 
personalidade feminina, passando a ter relações sexuais normais, completas 
e com prazer. Agora, para completar sua felicidade e acabar com as 
inconveniências de ter nome e documentos masculinos e ser mulher, deve, 
como pede, ter o prenome Bruna e o sexo feminino constar no seu registro 
civil. Tudo está devidamente comprovado nos autos. Negar, nos dias atuais, 
não o avanço do falso modernismo que sempre não convém, mas a 
existência de um transtorno sexual reconhecido pela medicina universal, 
seria pouco científico. (TJMG, EI 1.0000.00.296076-3/001, 4ª CCTJMG, 
Rel. Des. Carreira Machado, J. 22.04.2004, Publ. 08.06.2004) 

 

Já o Tribunal de Justiça do Sergipe, em 2012, autorizou a mudança do nome 

de um transexual, sem a realização da cirurgia transgenitalização, provendo 

parcialmente o apelo. O próprio requerente solicitou que constasse em seu Registro de 

Nascimento a expressão transexual sem ablação da genitália. O Relatório foi da 

Desembargadora Maria Aparecida Gama da Silva, e indeferiu a expressão transexual 

sem ablação da genitália, por entender que só existem duas espécies de gênero, 

masculino ou feminino. 

 

Apelação Cível - Retificação de Registro - Transexual não submetido a 
cirurgia de alteração de sexo - Modificação do prenome - Possibilidade - 
Autor submetido a situações vexatórias e constrangedoras todas as vezes em 
que necessita se apresentar com o nome constante em seu Registro de 
Nascimento - Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - Alteração do 
gênero biológico constante em seu registro de masculino para transexual sem 
ablação de genitália - Impossibilidade - Sentença reformada - Recurso 
conhecido e parcialmente provido. (TJ-SE, Relator: DESA. MARIA 
APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA, Data de Julgamento: 
09/07/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL)   
 
 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também concedeu a alteração do 

prenome a um transexual que não havia realizado a cirurgia de transgenitalização.  

 

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 
TRANSEXUALISMO.TRAVESTISMO. ALTERAÇÃO DE PRENOME 
INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO. DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL E À 
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DIGNIDADE. A demonstração de que as características físicas e psíquicas 
do indivíduo, que se apresenta como mulher, não estão em conformidade 
com as características que o seu nome masculino representa coletiva e 
individualmente são suficientes para determinar a sua alteração. A distinção 
entre transexualidade e travestismo não é requisito para a efetivação do 
direito à dignidade. Tais fatos autorizam, mesmo sem a realização da 
cirurgia de transgenitalização, a retificação do nome da requerente para 
conformá-lo com a sua identidade social. DERAM PROVIMENTO. 
(Apelação Cível Nº 70030504070, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 29/10/2009) 

 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, também decidiu no mesmo sentido. 

 

Registro Civil. Pedido de retificação do prenome e do sexo. Apelante, de 
aparência feminina, que é conhecido no meio social pelo prenome de 
Nicolle. Compatibilização do prenome com a aparência do indivíduo, sem 
dizer, ainda, na necessidade da sua adequação à maneira pela qual é 
conhecido no meio social. Alteração deferida com lastro nos 
arts. 57 e 58da LRP, com a devida averbação (art. 29, par. Io, f, LRP). 
Recurso, nesta parte, provido. Alteração de sexo (de masculino para 
feminino). Identidade biológica do apelante (sexo masculino) imutável. 
Pretensão que afronta a autenticidade do registro prevista no art. Io da LRP. 
Indeferimento mantido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 
Cível Nº 0035945-20.2009.8.26.0071, 3ª Câmara de Direito Privado do 
TJSP, Relator: Donegá Marandini, Julgado em 28/09/2010). 

 

 Por não existir legislação que regulamente o tema dos transexuais, é a 

Constituição Federal que os protege, como vem esclarece Luiz Alberto David Araujo:  

 
O importante é verificar que o direito do transexual ocupa vários tópicos, dos 
direitos da personalidade. E, como será visto adiante, depois da cirurgia, o 
transexual, tem direito à identidade e ao esquecimento de sua situação 
anterior, sob pena de trazer sempre consigo o estigma de transmutação. O 
Direito do transexual relaciona-se (em cada momento de sua vida e em cada 
decisão tomada) com os direitos da personalidade: direito à vida digna, à 
identidade, ao próprio corpo, à intimidade etc. Necessitará, pois de várias 
proteções, conforme seu perfil e sua situação naquela circunstancia. O 
Direito do transexual pode aparecer sob as mais variadas formas, conforme a 
situação em foco. Podemos, portanto, afirmar que o direito dos transexuais 
se revelará como multifacetado, na dependência da situação concreta que 
exija proteção (direito de optar pela cirurgia, direito de escolher o tratamento 
hormonal, direito de alterar seu nome, etc) (2000, p. 70). 
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Verifica-se que existe a possibilidade de pleitear ao STJ a homologação de 

sentença estrangeira, em que já foi concedida a alteração do nome e do sexo no 

Registro Civil, como segue em decisão: 

 

SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 2.732 - IT (2007/0105198-0) 
REQUERENTE : C A DE O ADVOGADO : PAULO MUNIZ DE 
ALMEIDA DESPACHO C A de O, brasileiro, qualificado na inicial, 
formulou pedido de homologação de sentença estrangeira, proferida pelo 
Tribunal de Treviso, República Italiana, que, em 3 de dezembro de 2003, 
autorizou a realização de intervenções cirúrgicas para a adequação de seu 
sexo e, por conseqüência, a retificação de seu registro civil, com a alteração 
da designação do gênero e de seu prenome. O Ministério Público Federal, 
em parecer às fls. 102-105, manifestou-se pelo deferimento do pedido. Passo 
a decidir. Inexiste óbice à presente homologação. Conforme assinalado por 
esta Corte na Sentença Estrangeira n. 2.149/IT, “a jurisprudência brasileira 
vem admitindo a retificação do registro civil de transexual, a fim de adaptar 
o assento de nascimento à situação decorrente da realização de cirurgia para 
mudança de sexo”. No mesmo sentido a SE n. 1.058/EX. No caso dos autos, 
consoante ressaltado na sentença homologanda, “a perícia constatou que o 
requerente, psicologicamente, possui sexo do tipo feminino, enquanto do 
ponto de vista anatômico os órgãos genitais são do tipo masculino (...). Além 
disso, o requerente demonstrou com lucidez e clareza que o aspecto físico 
não corresponde à sua efetiva natureza real, pondo em evidência, com isso, 
que o pedido apresentado ao Tribunal tem fundamento” (fl. 57). Por outro 
lado, os documentos necessários à homologação foram apresentados: inteiro 
teor da sentença estrangeira autenticada por autoridade consular brasileira 
(fls. 83-88 verso), respectiva tradução por profissional juramentado no Brasil 
(fls. 56-59) e a comprovação do trânsito em julgado da decisão, chancelada e 
traduzida (fls. 58-59 e 84-84 verso). Verifica-se, assim, que os pressupostos 
indispensáveis ao deferimento do pleito foram observados. Ademais, a 
pretensão não ofende a soberania nacional, a ordem pública ou os bons 
costumes (art. 17 da LICC e arts. 5º e 6º da Resolução n. 9/2005 do STJ).  
Posto isso, homologo o título judicial estrangeiro, observando, no entanto, 
que, conforme ressaltado em precedente desta Corte (REsp 678.933/RS) e 
nos termos dos parágrafos 4º e 6º do art. 109 da Lei 6.015/1973, deverá ficar 
consignado às margens do registro civil do requerente que as modificações 
do nome e do sexo decorreram de  decisão judicial. Expeça-se a carta de 
sentença. Publique-se. Brasília, 07 de abril de 2009. MINISTRO CESAR 
ASFOR ROCHA. Presidente. (STJ - SE: 2732, Relator: Ministro CESAR 
ASFOR ROCHA, Data de Publicação: DJe 23/11/2009).  
 
 

Há uma incrível decisão do Estado da Bahia, do Juiz de Direito, Gerivaldo 

Alves Neiva, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de 
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Conceição do Coité, em que foi permitido ao transexual a alteração do seu nome e 

sexo no Registro Civil, como segue: 

 

Sentença: Processo Número: 0003362-54.2010.805.0063. Autor: J. C. L. da 
Silva. J. C. L. da Silva, qualificado nos autos, requereu a presente Ação de 
Retificação de Registro Público para ter alterado seu prenome e redesignado 
seu sexo. Relatou que jamais se reconheceu como menino ou homem e desde 
os treze anos veste-se com roupas femininas e assumiu sua preferência pelo 
sexo feminino. Informou também, agora com mais de 30 anos de idade, que 
é reconhecida na comunidade como sendo pessoa do sexo feminino, 
inclusive com relação ao nome que adotou, sendo assim aceita por todos. Por 
fim, relatou episódios de constrangimentos sofridos em face da sua aparência 
feminina e nome masculino e seu desejo de ver seu nome e sexos alterados 
no registro civil antes mesmo da realização da cirurgia de transgenitalização. 
Juntou documentos e relatório MMPI com a conclusão de que o requerente 
“está apta a iniciar imediatamente sua transição Mtf (do masculino para o 
feminino), se assim o desejar”. Manifestando-se nos autos, o ilustre 
representante do Ministério Público observou que “a realização da cirurgia 
para troca de sexo ainda não se realizou, condição primordial, pois, para 
alteração do sexo no seu registro de nascimento. Assim, reserva-se o MP 
para pronunciamento final após a realização da cirurgia acima mencionada.” 
O autor retornou aos autos para discordar do entendimento do ilustre 
representante do Ministério Público e o fez com veemência: “protelar a 
alteração do prenome do autor, até que se faça a cirurgia de 
transgenitalização, como pretende o Ministério Público, é sem dúvida 
alguma fechar os olhos para realidade cotidiana, é lançar o autor sem 
nenhuma piedade a todas as situações humilhantes e vexatórias pelas quais 
tem vivido toda sua vida, é permitir a legalização da marginalização do 
indivíduo...”. É o Relatório. Decido. Embora seja um pedido semelhante a 
vários já decididos por Tribunais Brasileiros, deferindo ou indeferindo, o 
caso não é simples e merece cuidado na sua apreciação. De logo, entendo 
que não há de se esperar a realização da cirurgia para decidir, como pretende 
o ilustre representante do Ministério Público, visto que o pedido do autor 
consiste exatamente na alteração do seu prenome e sexo antes da realização 
da dita cirurgia, que demanda custos e muita espera. Com efeito, em caso 
semelhante, a então Desembargadora Maria Berenice Dias, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, ainda no ano de 2006, em acórdão histórico, já 
entendia pela possibilidade de alteração do nome antes mesmo da realização 
da cirurgia: APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO NOME E 
AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALIDADE. 
CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. O fato de o apelante ainda não 
ter se submetido à cirurgia para a alteração de sexo não pode constituir óbice 
ao deferimento do pedido de alteração do nome. Enquanto fator 
determinante da identificação e da vinculação de alguém a um determinado 
grupo familiar, o nome assume fundamental importância individual e social. 
Paralelamente a essa conotação pública, não se pode olvidar que o nome 
encerra fatores outros, de ordem eminentemente pessoal, na qualidade de 
direito personalíssimo que constitui atributo da personalidade. Os direitos 
fundamentais visam à concretização do princípio da dignidade da pessoa 
humana, o qual, atua como uma qualidade inerente, indissociável, de todo e 
qualquer ser humano, relacionando-se intrinsecamente com a autonomia, 
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razão e autodeterminação de cada indivíduo. Fechar os olhos a esta 
realidade, que é reconhecida pela própria medicina, implicaria infração ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, norma esculpida no inciso III do 
art. 1º da Constituição Federal, que deve prevalecer à regra da imutabilidade 
do prenome. Por maioria, proveram em parte. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
(Apelação Cível Nº 70013909874, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 05/04/2006)De fato, 
apenas este julgado poderia bastar ao deferimento do pedido do autor. Este 
magistrado, no entanto, por simples cautela e cuidado com o caso, conversou 
informalmente1 com o autor e dele ouviu relatos de constrangimentos 
sofridos por conta da sua aparência feminina e nome masculino em seus 
documentos, mas é impossível não se sensibilizar com o brilho de seus olhos 
ao dizer que o deferimento do seu pedido representaria o resgate da sua 
cidadania e dignidade, pois é uma mulher e tem alma feminina. Quem é um 
Juiz de Direito, então, para negar o desejo tão seguro do autor em deixar 
florescer sua feminilidade, embora tenha nascido com órgãos do sexo 
masculino? Assim, se é para ser respeitado em sua cidadania e dignidade, há 
que se curvar qualquer Juiz à vontade do dono do corpo e lhe permitir ter o 
nome que lhe torna feliz e realizado. E faço isto, por fim, com fundamento 
no artigo 16, do Código Civil Brasileiro (“Toda pessoa tem direito ao nome, 
nele compreendidos o prenome e o sobrenome.”) e, principalmente, no artigo 
1°, II e III, da Constituição Federal (os fundamentos da cidadania e 
dignidade da pessoa humana).Isto posto, em vista da prova documental 
produzida e desejo inconteste do autor, com fundamento na legislação 
mencionada, JULGO PROCEDENTE a Ação para determinar ao Cartório do 
Registro Civil que proceda a averbação e altere o nome do autor na forma 
pretendida e, da mesma forma, o sexo correspondente ao seu novo nome, 
bem com determinar à Secretaria que adote todas as providências necessárias 
com relação à retificação dos demais documentos do autor. Sem custas e sem 
honorários. Publique-se e intime-se. Conceição do Coité, 15 de maio de 
2012. Bel. Gerivaldo Alves Neiva Juiz de Direito Juiz de Direito.   

 

Mediante as decisões expostas fica evidenciado que a Lei de Registros 

Públicos não tem força superior a Constituição Federal, sendo necessária a urgente 

aprovação de lei que regulamente o tema. 
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5 PROJETOS DE LEI 

 

Existem vários projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados para 

regulamentar a pretensão dos transexuais. O primeiro deles é do ano de 1.995 do 

Deputado Jose Coimbra, recebe o nome de PL 70/1995, e tem como ementa dispor 

sobre as intervenções cirúrgicas que visem a alteração de sexo e dá outras 

providências. Este projeto ganhou vários apensos, já passou pelas Comissões de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, de Direitos Humanos e Minorias, de Finanças e 

Tributação, Seguridade Social e Família.  

Em 25 de fevereiro de 2014, o Deputado Jean Wyllys do PSOL-RJ, apresentou 

um requerimento de prejudicialidade n. 9950/2014, quanto ao PL 70/1995. Em 19 de 

março de 2014 a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados indeferiu o requerimento 

por falta de amparo regimental. 

No dia 01 de agosto de 2012, a Deputada Erika Kokay do PT-DF, apresentou 

o Projeto de Lei 4.241/2012, com a ementa de dispor sobre o direito a identidade de 

gênero, sendo solicitado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que fosse 

apensando ao PL 70/1995.  

O mesmo Deputado Jean Wyllys, juntamente com a Deputada Erika Kokay, 

apresentaram em 20 de fevereiro de 2013 o Projeto de Lei 5002/2013, com a ementa 

de dispor sobre à identidade de gênero e a alteração do art. 58 da lei 6.015 de 1973. O 

projeto também prevê que os tratamentos hormonais também se realizem como parte 

do processo de transexualização. Foi solicitado pela Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados que o projeto fosse apensado ao PL 4.241/2012.  
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Em 19 de fevereiro de 2014 o Deputado Jean Wyllys solicitou o 

desapensamento do projeto, sendo deferido em 26 de fevereiro de 2014. A Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados solicitou que o projeto seja distribuído para às 

Comissões de Direitos Humanos e Minorias, de Seguridade Social e de Família, de 

Finanças e Tributação e de Constituição e de Justiça e de Cidadania. 

Diante dos projetos de lei existentes na Câmara dos Deputados o que aparenta 

ser o mais sensato e que fato atenderá a pretensão dos transexuais é o PL 5002/2013. 

Sendo aprovado, o projeto terá o nome de Lei João W Nery, que traria os seguintes 

artigos importantes ao tema, dentre outros:  

 

[...]Artigo 3º - Toda pessoa poderá solicitar a retificação registral de sexo e a 
mudança do prenome e da imagem registradas na documentação pessoal, 
sempre que não coincidam com a sua identidade de gênero auto-percebida. 
Artigo 4º - Toda pessoa que solicitar a retificação registral de sexo e a 
mudança do prenome e da imagem, em virtude da presente lei, deverá 
observar os seguintes requisitos: I - ser maior de dezoito (18) anos; II - 
apresentar ao cartório que corresponda uma solicitação escrita, na qual 
deverá manifestar que, de acordo com a presente lei, requer a retificação 
registral da certidão de nascimento e a emissão de uma nova carteira de 
identidade, conservando o número original; III - expressar o/s novo/s 
prenome/s escolhido/s para que sejam inscritos. Parágrafo único: Em 
nenhum caso serão requisitos para alteração do prenome: I - intervenção 
cirúrgica de transexualização total ou parcial; II - terapias hormonais; III - 
qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico; IV 
- autorização judicial. [...] Artigo 6º - Cumpridos os requisitos estabelecidos 
nos artigos 4º e 5º, sem necessidade de nenhum trâmite judicial ou 
administrativo, o/a funcionário/a autorizado do cartório procederá: I - a 
registrar no registro civil das pessoas naturais a mudança de sexo e 
prenome/s;II - emitir uma nova certidão de nascimento e uma nova carteira 
de identidade que reflitam a  mudança realizada; III - informar 
imediatamente os órgãos responsáveis pelos registros públicos para que se 
realize a atualização de dados eleitorais, de antecedentes criminais e peças 
judiciais. §1º Nos novos documentos, fica proibida qualquer referência à 
presente lei ou à identidade anterior, salvo com autorização por escrito da 
pessoa trans ou intersexual. §2º Os trâmites previstos na presente lei serão 
gratuitos, pessoais, e não será necessária a intermediação de advogados/as ou 
gestores/as. §3º Os trâmites de retificação de sexo e prenome/s realizados em 
virtude da presente lei serão sigilosos. Após a retificação, só poderão ter 
acesso à certidão de nascimento original aqueles que contarem com 
autorização escrita do/a titular da mesma. §4º Não se dará qualquer tipo de 
publicidade à mudança de sexo e prenome/s, a não ser que isso seja 



36 

 

autorizado pelo/a titular dos dados. Não será realizada a publicidade na 
imprensa que estabelece a lei 6.015/73 (arts. 56 e 57). [...] 

Artigo 12º - Modifica-se o artigo 58º da lei 6.015/73, que ficará redigido da 
seguinte forma: "Art. 58º. O prenome será definitivo, exceto nos casos de 
discordância com a identidade de gênero auto-percebida, para os quais se 
aplicará a lei de identidade de gênero. Admite-se também a substituição do 
prenome por apelidos públicos notórios." 

 

O projeto ainda prevê a possibilidade de alteração do nome por menores de 18 

anos, desde que realizado por seus representantes legais e com expressa conformidade 

da criança ou adolescente, levando em consideração a capacidade progressiva e 

interesse superior da criança presente no Estatuto da Criança e do Adolescente.   

A aprovação do projeto em questão seria a “salvação” dos transexuais, pois 

após a realização da cirurgia ou não (como previsto no projeto), o transexual solicitaria 

a alteração de seu prenome e sexo, sem ser por via judicial, mantendo-se a titularidade 

dos direitos e obrigações judiciais, e as relações próprias do direito de família em suas 

ordens e graus, inclusive a adoção.  
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6 CONCLUSÃO  

 

Mediante o estudo realizado, o direito a alteração do registro civil em 

decorrência da cirurgia de transgenitalização deveria ser reconhecido como direito 

constitucional, conseguinte dos princípios e demais direitos assegurados pela 

Constituição Federal. 

A lei deve evoluir junto à sociedade, para que possa solucionar os conflitos de 

maneira eficaz, pois deve o direito atender aos anseios sociais e contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tais como nossos princípios 

fundamentais.  

Tais mudanças nascem em consequência do procedimento cirúrgico. Como o 

sexo biológico foi alterado, não faz sentido o sexo civil permanecer o mesmo.  

É evidente que é tendência dos tribunais brasileiros a autorização para a 

alteração do prenome e do sexo, mediante a realização da cirurgia, mas é necessário o 

transexual ter que aguardar anos para que isso possa ser realizado? Já não é suficiente 

todo o tempo em que teve que conviver com todo o preconceito e discriminação que 

sofre pela sociedade. 

O Congresso Nacional deveria aprovar um dos projetos de lei existentes, 

permitindo a alteração do prenome e do sexo no Registro Civil, mediante a realização 

da cirurgia de transgenitalização, certamente a aprovação poderia amenizar o 

sofrimento dos transexuais, e podendo lhes possibilitar uma inclusão social.  

Deve-se deixar de lado os preconceitos da sociedade conservadora e cumprir o 

direito o seu papel de acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade. Conferindo 
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ao transexual o direito a dignidade da pessoa humana e possibilitando que seja inserido 

na sociedade. 
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