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Considerações iniciais 

 

 A transexualidade é um fenômeno constatado desde os primórdios da história, estando 

presente tanto nas primeiras escritas humanas quanto no atravessar dos séculos, até ser 

observada pela medicina no início do século XX como transtorno mental. 

Tal fato social tem sido alvo de estudos nas áreas médicas e psicológicas, na mesma 

medida em que buscam visibilidade no âmbito jurídico. A medida que tal reconhecimento foi 

ampliado, determinados grupos conseguiram que seu nome no registro civil fosse alterado 

para aquele que o introduzisse melhor à sociedade. Porém tal retificação abrange apenas o 

grupo daqueles passaram pela cirurgia popularmente conhecida como “mudança de sexo”. 

Resta saber: enquanto transexuais pós operados possuem segurança jurídica ao ensejar ação 

de alteração de registro civil, por que transexuais não operados encontram-se com julgados 

divergentes entre si? 

 Recentemente, houve expansão do conceito de “Gênero”, o qual também observa este 

como um fator social, sendo moldado ao indivíduo pela sociedade, tornando-se assim, mais 

ampla do que as delimitadas pelo sexo biológico. 

 Nestes termos, Transexuais, são aqueles que sua identidade de gênero não corresponde 

ao manifestado no sexo biológico, ou seja, o sujeito nasce com genitais masculinas ou 

femininas, mas se identifica com o gênero oposto. 

 A dificuldade jurídica de alterar o nome, independente da razão, encontra berço na 

argumentação de que é vigente no Brasil o princípio da imutabilidade. Assim, a retificação do 

prenome no registro civil é uma excepcionalidade no Direito brasileiro, ocorrendo em casos 

específicos previstos em lei, dos quais o diagnóstico como pessoa transgênero, não encontra 

respaldo expressamente. 

 Atualmente, aqueles que passaram por especificamente cirurgia de redesignação 

sexual não tem dificuldades em ter seu registro devidamente alterados, uma vez que já é 
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compreendido que fora alterado o sexo biológico do transexual em definitivo, assim a 

correspondência ao registro civil passa a ser considerada juridicamente viável. 

 

1. Transexualidade na Doutrina Jurídica 

 

 A Transexualidade é um ponto controverso em diversas áreas científicas. Ela é o fato 

clínico em que o indivíduo identifica-se com o gênero inverso do seu sexo biológico. Ou seja, 

partindo do princípio da existência binária de gêneros e sexo biológico (feminino e 

masculino), a pessoa dotada de uma genitália masculina, trará em seu escopo mental a certeza 

de que é mulher, ou vice e versa, Bunchaft: 

 

De início, é premente lecionar que a identidade sexual vem sendo 
compreendida de forma mais ampla que o simples sexo morfológico. O sexo 
deixa de ser considerado como um elemento fisiológico, geneticamente 
determinado e imutável. (BUNCHAFT, 2013, p. 278) 

 

 Uma vez que pessoas trans são apresentadas para a sociedade através do seu sexo 

biológico, e, uma vez que a identidade gênero é oposta, isto pode vir a gerar transtornos até o 

transsexual compreender sua condição. Uma vez compreendida, é possível que ele ou ela 

venha a manifestar o desejo de submeter-se a cirurgias que modifiquem o corpo humano a fim 

de assemelhar-se com o seu objetivo físico platônico, seja através da remoção de mamas, 

silicones nos seios, e chegando até mesmo a de redesignação sexual, na qual a genitália será 

também cirurgicamente modificada a fim de adequar-se ao da identidade de gênero. 

A mais recente resolução do Conselho Federal de Medicina (RESOLUÇÃO CFM nº 

1.955/2010) trás, em seu terceiro artigo, as condições as quais observadas pelo médico 

definirão clinicamente o paciente, vejamos: 

 

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 outros transtornos mentais 

 
 Levando-se em consideração a consagração do Princípio da Autonomia do Direito Privado, 

verifica-se a pertinência de discutir a realização da cirurgia do transexual diagnosticado, uma 
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vez que é possível entender que a mutilação do corpo poderá estar em conflito com a cível 

brasileira. O princípio visa dar autonomia ao cidadão em seu âmbito pessoal e privado, sem 

que o estado ou outras instituições adentrem demasiadamente no seu foro íntimo, encontrando 

limites na lei e em demais princípios, tal qual, pertinente ressaltar, o da Dignidade Humana. 

Sob a ótica deste princípio, parece haver conflito Art. 13 do Código Civil brasileiro de 2002, 

ipis literis: 

 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio 
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 
contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será 
admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. 

 

 Aduz FACHIN(2014) que o Art. 13 já foi utilizado previamente para coibir a 

realização das cirurgias, porém, o Ministro do Supremo Federal entende de forma contrária ao 

mesmo, uma vez que a leitura do Artigo, através da Leitura Hermenêutica, observa-se que  a 

lei visava vedar atos de violência contra o próprio corpo, sendo a autodeterminação oriundas 

da autonomia corporal um diferente aspecto não abrangido pelo artigo.. Entende ainda que o 

objetivo da lei é a positivação do direito ao próprio corpo. 

  Assim, verifica-se que a possibilidade de realizar a cirurgia encontra respaldo nas 

ciências biológicas, como tratamento para o transtorno, assim como não há impossibilidade 

jurídica de realizá-la já que não interfere no disposto do art. 13 do Código Civil de 2002. 

Perpetuando-se então, também é um direito buscado pelos transexuais a mudança do registro 

civil. As tentativas de retificações encontram enclave no fato do princípio da imutabilidade. O 

princípio visa garantir que registro público mantenha-se livre de possíveis fraudes, pois que a 

Lei de registro público´Lei Nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em época, não previa os 

avanços da área da saúde em sanar o transtorno da transexualidade, naturalmente, uma vez 

que até mesmo os preceitos jurídicos são frutos do seu tempo. Ou seja, não é a matéria da lei 

coibir a adequação. Explica-se: 

 

Durante a década de 1980, a jurisprudência dos tribunais havia consagrado a 
tese da imutabilidade do prenome e do estado sexual no registro. Somente as 
retificações da Lei de Registros Públicos eram admitidas, pois o registro 
público deveria ser preciso e regular, constituindo expressão da verdade. 
Quanto à mudança de sexo, o entendimento era no sentido de que sexo não 
era uma questão de escolha, mas determinado biologicamente. 
Consequentemente, a cirurgia não suscita uma verdadeira alteração do sexo. 
Tal retificação do registro civil só era admitida, em regra, no caso do 
intersexual(BUNCHAFT, 2013, p. 281) 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



4 

 

 

2. O Nome e o Direito à Personalidade 

  O direito à personalidade é constitucionalmente previsto. Historicamente surgem com 

base nas teorias jusnaturalistas, assim trazendo a positivação a ideia de a essencialidade a 

própria condição humana. Frisa-se o nome pessoal como umas das bases primordiais para que 

tal direito seja assistido ao indivíduo. Aduz Fachin (2014, p.42) “Os direitos da 

personalidade, portanto, dizem respeito aos mais essencial do sujeito e seus prolongamentos 

ou projeções, de maneira que merecem especial atenção do ordenamento jurídico”. 

  Atribuições físicas, morais e psicológicas ensejam no chamado Direito da 

Personalidade, os quais são indisponíveis e digno de respeito, tão qual interposto na Carta 

Magna, Nestes termos aduzirá o Código Civil de 2002 prevê tutela Jurídica ao nome 

juntamente à lei de Registro Público (Lei 6.015/73). 

  Roberto Leonardo da Silva Ramos(2011) ressalva que em razão da imutabilidade o 

nome não deverá ser alterado em razão da proteção a estabilidade jurídica, sobre a realidade 

da pessoa trans esta torna-se “uma patente necessidade de adequação da pessoa ao meio 

social que convive, pois não faz sentido alguém ter um nome que não o identifique ou que 

provoque desconforto psicológico”(RAMOS, 2011, p.5) 

  O nome como direito à personalidade não está meramente atrelado ao direito brasileiro 

como mero fator subjetivo de direito. O dano causado pelo nome incoerente com a condição 

do indivíduo pode levar aos danos materiais e morais de fato. Observa-se LOPES: 

 

No Cartão SUS, também em 2013, passou constar o nome social de seu 
portador, levando em conta, entre outros aspectos, a inclusão da identidade 
de gênero e o fato de que muitos transexuais e travestis deixam de procurar o 
atendimento pelo simples pavor de serem chamados pelo nome que consta 
no Registro Civil. 

 

  Logo, depreende-se que o já discutido princípio da imutabilidade aufere exceção a 

regra em razão do nome descabido de honra ao cidadão, prover-lhe dano não apenas 

meramente presumível, assim como o dano fato. 

 

3. A Retificação do Registro para Transexuais pós-operados 

 

  Levando-se em consideração que cirurgia de retificação sexual já é realidade fática, 

médica e jurídica, subtrai-se a existência de pessoas que tenham aparência de um determinado 
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gênero, se identifiquem como tal, tenham até mesmo as genitálias cirurgicamente designadas e 

ainda assim apresentam em sua documentação nome de identidade sexual oposta. 

  Como aduz Carvalho parte do princípio de quem a alteração o registro civil é um fato 

jurídico feito em razão da realização da cirurgia:  De nada adianta a alguém ter a aparência 

física e o comportamento de uma mulher se os seus documentos revelam nome e sexo 

masculinos. 

 Até recentemente As decisões nos tribunais tinham como base o caráter naturalístico à 

situação da pessoa trans; ou seja, era levado em consideração exclusivamente o sexo 

biológico do indivíduo, ignorando-se os fatores sociais (como ele apresentava-se perante a 

sociedade) tanto quanto sua anamnese, assim, mesmo perante as cortes, o transexual é 

mantido como “homem que deseja se tornar mulher”. Verifica-se o julgado do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, os quais ainda ecoavam em variados pontos do território nacional, 

para assim indeferir o pedido de alteração do sexo no registro civil: 

 

RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. MUDANÇA DE NOME E DE 
SEXO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. O homem que 
almeja transmudar-se em mulher, submetendo-se a cirurgia plástica 
reparadora, extirpando os órgãos genitais, adquire uma ‘genitália’ com 
similitude externa ao órgão feminino, não faz jus à retificação de nome e de 
sexo porque não é a medicina que decide o sexo e sim a natureza. Se o 
requerente ostenta aparência feminina, incompatível com a sua condição de 
homem, haverá de assumir as consequências, porque a opção foi dele. O 
Judiciário, ainda que em procedimento de jurisdição voluntária, não pode 
acolher tal pretensão, eis que a extração do pênis e a abertura de uma 
cavidade similar a uma neovagina não tem o condão de fazer do homem, 
mulher. Quem nasce homem ou mulher, morre como nasceu. Genitália 
similar não é autêntica. Autêntico é o homem ser do sexo masculino e a 
mulher do feminino, a toda evidência. (TJRJ, Ap. Cível 1993.001.06617, 
Rel. Des. Geraldo Batista, DJ 18/03/1997) 

 

 

  Logo, percebe-se que a medida em que pessoas trans tiveram sua identidade de gênero 

reconhecida, as cirurgias de readequação tornaram-se comumente reconhecidas como 

tratamento para a sua condição, levando os tribunais a abandonarem a teoria naturalística em 

razão do sexo. 

 

4. O Reconhecimento Jurídico da Pessoa Trans Sem a Cirurgia de Readequação 
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  Porém o mesmo direito não assiste os que não submeteram-se a cirurgia. Veremos até 

mesmo que sentenças e acórdãos podem vir a negar até mesmo a falta de interesse de agir da 

parte, como é verificado neste julgado do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - Pedido realizado por transexual - 
Inclusão de prenome feminino - Não cabimento - Interessado ainda não 
submetido à cirurgia de transgenitalização - Falta de interesse de agir - 
Caracterização - Sentença confirmada - Recurso não provido. 
(TJ-SP - APL: 330510320068260451 SP 0033051-03.2006.8.26.0451, 
Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 19/10/2011, 7ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 03/11/2011) 

 

  Afastando-se do cerne da transexualidade, é legislativamente previsto a mudança de 

nome no registro civil, uma vez que o mesmo poderá acarretar em situações vexatórias, 

vejamos, aduz Fachin (2014, p. 49-50): 

 

O fato é que o nome, mesmo que adequado à identidade de gênero que ele 

representa, torna-se vexatório quando atribuído a uma identidade de gênero 

diversa daquela que busca indicar. Tal situação gera inquestionável 

constrangimento à pessoa transexual, que é obrigada a tornar evidente o 

descompasso entre sua identidade de gênero e seu sexo biológico 

 

  Apesar de todo amparo fático e o teórico do fenômeno aqui estudado, a lei não foi 

atualizada para prever a possibilidade de mudança no âmbito administrativo, o que leva 

pessoas trans a recorrerem exclusivamente ao sistema judiciário, como explica Lucas 

Saldanha de Carvalho (2016, p.8) 

 

O que a população transexual e travesti busca é exatamente o ato de 

averbar a retificação do nome em seu registro de nascimento, porém, como 

a Lei de Registros Públicos não prevê a retificação de forma administrativa, 

a alteração do nome acaba ocorrendo somente mediante decisão judicial 

que autoriza a retificação., 

 
  Nestas condições, verifica-se que este fato já poderia ensejar a alteração do registro 

civil por atentar contra a personalidade da pessoa, passível de atingir-lhe moralmente, relata 

Fachin(2014, p. 51) 

 

Ao lado da transformação de nome, a mudança da identidade de gênero, ou, 
vulgarmente, sexo, também se faz essencial na construção da identidade do 
sujeito e na garantia de sua dignidade e qualidade de vida. Tal qual o direito 
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de mudança de nome, a mutação de sexo também encontra respaldo nos 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 
social. Da mesma forma que configuraria imenso constrangimento a 
constância de nome diverso da identidade de gênero que o sujeito proclama, 
a mudança de nome sem a substituição do sexo em si também traduz 
compressão contra o transexual, que continuará sendo estigmatizado e 
discriminado no âmbito social. 

 

  Inclusive, tornou-se visível também aqueles designados como portadores de 

transexualismo que ainda não submeteram-se a cirurgia de pedir a alteração do registro civil 

tal qual a Proferida pela Des. Sandra Brisolara Medeiros do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul: 

  

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. 
TRANSEXUALISMO. ALTERAÇÃO DO GÊNERO. AUSÊNCIA DE 
CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL OU 
TRANSGENITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. O sexo é físico-biológico, 
caracterizado pela presença de aparelho genital e outras características que 
diferenciam os seres humanos entre machos e fêmeas, além da presença do 
código genético que, igualmente, determina a constituição do sexo - 
cromossomas XX e XY. O gênero, por sua vez, refere-se ao aspecto 
psicossocial, ou seja, como o indivíduo se sente e se comporta frente aos 
padrões estabelecidos como femininos e masculinos a partir do substrato 
físico-biológico. É um modo de organização de modelos que são 
transmitidos tendo em vista as estruturas sociais e as relações que se 
estabelecem entre os sexos. Considerando que o gênero prepondera sobre o 
sexo, identificando-se o indivíduo transexual com o gênero oposto ao seu 
sexo biológico e cromossômico, impõe-se a retificação do registro civil, 
independentemente da realização de cirurgia de redesignação sexual ou 
transgenitalização, porquanto deve espelhar a forma como o indivíduo se vê, 
se comporta e é visto socialmente. APELAÇÃO PROVIDA, POR 
MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70061053880, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 
24/06/2015) 

 

  Do mesmo modo, fora julgada a apelação cível 5751/2012 no Tribunal de Justiça do 

Estado de Sergipe: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
CIVIL. Pedido realizado por transexual - Inclusão de prenome 
feminino no registro civil - Cabimento. A incoincidência da identidade 
do transexual provoca desajuste psicológico, não se podendo falar em 
bem-estar físico, psíquico ou social. Assim, o direito à adequação do 
registro é uma garantia à saúde, e a negatividade modificação afronta 
imperativo constitucional, revelando severa violação aos direitos 
humanos. Sentença reformada. Recurso do autor conhecido e provido. 
Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. 
Decisão unânime. A distinção entre transexualidade e travestismo não 

é requisito para a efetivação do direito à dignidade. Tais fatos 
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autorizam, mesmo sem a realização da cirurgia de transgenitalização, 

a retificação do nome da requerente para conformá-lo com a sua 

identidade social 
APELAÇÃO PROVIDA,. (Apelação Cível Nº 75751/2012, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, 
Julgado em 30/10/2012) 
 

  Neste ponto de vista, Carvalho(2009, p.10) conduz que “em geral, entendem 

prevalecer o sexo psíquico sobre o morfológico e criticam o demasiado apego aos valores 

tradicionais da segurança jurídica e boa-fé de terceiros em detrimento da proteção à 

dignidade da pessoa humana”. 

Atualmente, espera-se o julgamento do Recurso Especial 670.422 do Rio Grande do 

Sul, no qual já teve sua repercussão geral proferida positivamente e versa sobre a 

possibilidade de realização da alteração de registro civil para transsexual não-operado, afim de 

garantir a este, o direito que já vem sido garantido pelos que já passaram pela cirurgia 

retificadora de sexo. 

 

Conclusão 

 

  A partir do estudo e dados levantados, percebe-se que a jurisprudência não encontram-

se congruente com os estudos médicos nas últimas décadas. Notadamente ainda há dificuldade 

em definir o fenômeno da Transexualidade na ordem jurídica, apesar de ser um fato certo e 

concreto na sociedade. 

  Ainda que existência seja inquestionável, ainda há diversas discussões se a mesma 

deve ser qualificada como um transtorno mental, cabendo a grupos ativistas do meio 

discutirem com meios médicos mais conservadores sobre a classificação da mesma. 

  Ocorre que partindo da existência da mesma, no início do milênio, a classificação do 

transtorno como doença e a cirurgia como o tratamento ensejou uma mudança significativa 

nos pareceres dos tribunais que passaram a compreender os transexuais “tratados” através da 

cirurgia como exceções a ao princípio da imutabilidade. 

  No mesmo período os transexuais que não realizaram o procedimento encontram-se 

em vácuo jurídico sobre o sentido devido as teorias ainda presente nos tribunais, dentre a 

predominante até então a jusnaturalista. 

 No fim do mesmo milênio a concepção do princípio da dignidade humana passaram 

então a aumentar consideravelmente as sentenças favoráveis a alteração do registro civil para 
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pessoas trans ainda não diagnosticadas. Verifica-se porém, que o entendimento não é pacífico, 

sendo inclusive divergente em diversos estados brasileiros. 
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