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Resumo: O presente artigo analisou as alterações e o discurso das sentenças judiciais, no 

que se refere às questões de alteração de registro civil de transexuais, e o entendimento dos 

operadores do direito acerca do assunto. Procurou-se verificar quais as linhas 

argumentativas presentes nas sentenças judiciais acerca da alteração do registro civil das 

pessoas transexuais. O referencial teórico baseia-se nos direitos da personalidade como 

atributos fundamentais do sujeito e no conceito de diversidade sexual baseada no 

reconhecimento do direito à identidade sexual que extrapole a biologização da sexualidade 

e a normatização do sujeito. 
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Introdução  

 

Nas últimas décadas, as questões relacionadas à sexualidade vêm sendo 

constantemente discutidas e desmistificadas de seus tabus, refletindo diretamente no âmbito 

social, cultural e jurídico. Mesmo assim, os papéis e comportamentos hegemônicos é 

baseado numa normatividade dicotômica que tem por referencial a dualidade do sexo 

biológico e a normatividade do desejo e da identidade sexual. Assim, segundo essa lógica 

normativa, a configuração biológica possibilita, na nossa cultura, a denominação de gênero 

como masculino ou feminino, sendo que os indivíduos devem, necessariamente, se 

conformar a seu sexo anatômico. Assim, Ventura (2010, p. 24), ao explicar o sistema sexo-

gênero, que prevalece nas práticas médicas e jurídicas, esclarece que ter um sexo ou uma 
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identidade sexual implica estar conformado a um tipo de regulação que exige uma 

coincidência entre anatomia, gênero e prazeres ou práticas de desejo.  

Não obstante essa regulação social da sexualidade humana, as situações concretas 

de “desconformação” dessa imposição cultural e social demonstram as formas das pessoas 

vivenciarem sua sexualidade são diversas e com combinações entre anatomia (sexo 

biológico), identidades e desejos, que não raro, fogem à regra imposta.  

Este é o caso da transexualidade, onde indivíduos que não se identificam 

psicologicamente com o sexo morfológico com o qual nasceu, se caracteriza por uma 

necessidade de viver,de ser aceito e reconhecido como um membro do sexo oposto. Com a 

finalidade de um maior esclarecimento acerca da condição dos transexuais é possível 

analisar as duas correntes etiológicas que explicam o fenômeno da transexualidade.  

Nesse contexto, a transexualidade envolve questões complexas que exigem uma 

interdisciplinariedade no tratamento da questão e que, necessariamente vão culminar em 

questões jurídicas, principalmente, quando afetam direitos da personalidade e à regulação 

jurídica da identidade sexual, também denominada sexo legal ou jurídico. Sobre isso, 

Ventura esclarece: 

 

Sexo legal ou jurídico é entendido como aquele que “deve 

obrigatoriamente constar no assento de nascimento de uma pessoa” (Lei n. 

6.015/1973), lavrado no registro civil das pessoas físicas. O sexo é um dos 

elementos indispensáveis da identidade civil e, a princípio, imutável, só 

cabendo sua alteração em razão de erro cometido no momento do registro. 

É, em geral, estabelecido segundo a aparência anatômica externa do órgão 

genital. Os efeitos da designação do sexo jurídico vão além da atribuição 

de uma identidade feminina ou masculina a alguém, mas o sexo jurídico 

constitui um critério deferenciador de aquisição de direitos ou de 

obrigações legais... (2010, p. 21). 

 

De acordo com essa breve explicação, é possível concluir que o sistema jurídico 

regula a identidade dos indivíduos conforme e de acordo com aquela normatividade 

esperada dos comportamentos, papéis e identidade conformada à ideia de que o sexo 

anatômico deve coincidir com a identidade de gênero e com o desejo pelo outro 

(heteronormatividade). A mesmo tratamento é dado pelos saberes médicos. Por isso tanto 

as ciências médicas como o direito consideram a transexualidade uma “transgressão”, um 



Anais do III Simpósio Gênero e Políticas Públicas, ISSN 2177-8248  

Universidade Estadual de Londrina, 27 a 29 de maio de 2014  

GT5 – Gênero, Corpo e Sexualidades - Coord. Martha Ramírez-Galvéz e Carolina Branco  

 

3 
 

“desvio” ou uma patologia. Assim, não obstante o reconhecimento recente de que os 

transexuais devem ter acesso à saúde e a conformação jurídica de sua identidade, esses 

direitos são pensados de forma restrita, considerando que o reconhecimento desses direitos 

são fundamentados numa contradição, ou seja, são pensados de modo “enviesado”. 

Nesse contexto, esse estudo tem como objetivo identificar como os operadores do 

direito lidam com questões relacionadas à transexualidade e como se dá a atuação do 

Estado, através do Poder Judiciário, na alteração da documentação de mudança de sexo. 

Analisando a legislação brasileira e as decisões jurídicas acerca do assunto. O primeiro 

objetivo se reproduz acerca da transexualidade, de sua identidade sexual e de seus direitos 

de personalidade. O segundo objetivo se focaliza na questão da alteração do registro civil 

do transexual, e quais os fundamentos das sentenças (jurisprudência) acerca do assunto. 

 

Identidade sexual e direitos de personalidade 

 

O Código Civil de 2002 inicia proclamando acerca da matéria jurídica sobre a ideia 

de pessoa e personalidade.Os direitos de personalidade (Capítulo II, CC/02), são 

normalmente definidos como o direito irrenunciável e intransmissível que todo individuo 

possui de controle de exercício de sua honra, imagem, corpo, nome, intimidade, e qualquer 

demais aspecto que constitua sua identidade civil.  

Porém, ao analisar sob a ótica da problemática dos transexuais, torna-se perceptível 

que o a eficácia destas garantias se tornam dificultosas e problemáticas. O processo de 

adequação e consolidação da identidade não se conclui após a realização cirurgia de 

redesignação sexual e se estende através da justiça no que tange à alteração no registro 

civil.Do mesmo modo, o exercício pleno do direito à identidade sexual não pode estar 

exclusivamente atrelada a cirurgia de transgenitalização.  

Portanto, a não conformação da identidade com o sexo anatômico gera uma série de 

classificações, normatizações e produção de saberes que consideram essa diferença um 

desvio. Por isso, “as normas médica e jurídica consolidam a naturalização de um sistema de 

sexo/gênero do tipo binário (mulher/feminino e homem/masculino), que não reconhece a 

existência de outros status sexuais” (VENTURA, 2010, p. 23). 
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Nesse contexto o reconhecimento do direito à alteração da identidade civil ou legal 

do transexual está atrelada à alteração do corpo através da cirurgia de redesignação sexual 

ou de transgenitalização, considerada como uma terapia ou “tratamento” dessa patologia 

que é a transexualidade. Segundo explica Ventura (2010, p. 23) o acesso à saúde, através de 

intervenções médicas, e a direitos, através da mudança do nome, tem como elemento 

norteador o desejo da pessoa transexual adequar sua genitália (diagnóstico do “verdadeiro 

transexual”). 

É nesse contexto que a Resolução n. 1.652/2002 do CFM (Conselho Federal de 

Medicina) reconhece a Classificação Internacional de Doenças (CID) – 10 – F.64.9, e 

considera que a cirurgia de mudança de sexo se encontra disponível no SUS (Sistema 

Único de Saúde), e pode ser realizada após um longo processo de avaliação para 

diagnosticá-la. Da mesma forma, o direito se apropria desses saberes médicos para 

reconhecer a identidade sexual como um direito da personalidade(SARLET, 2008). 

Não obstante esse reconhecimento jurídico da identidade sexual como um direito, 

Ventura explica que a transexualidade, na realidade, constitui uma “experiência de conflito 

com as normas de gênero” (2010, p. 25), pois o transexual deve, necessariamente, se 

conformar anatomicamente com seu sexo psicológico para ter acesso a esses direitos. 

 

Assim, um “transexual de verdade” deve ter uma genitália compatível 

com o gênero que se expressa e deve desejar relacionar-se apenas com o 

gênero oposto. Qualquer desconformidade com essas normas de gênero, 

como o desejo de viver como mulher, mas com uma genitália masculina, 

ou relacionar-se sexualmente com uma mulher sendo transexual, não 

autoriza a pessoa transexual a realiza as transformações corporais e a 

alterar a identidade desejada. (VENTURA, 2010, p. 25). 

 

Nesse contexto, há uma contradição imanente e persistente no tratamento jurídico 

dado as demandas dos transexuais em razão da concepção de que a transexualidade 

constitui  

uma anomalia do desenvolvimento da identidade sexual, que independe da 

vontade do indivíduo e que decorre, exclusivamente, de uma falha no processo 

de interação de diversos fatores (biológicos, psicológicos e sociais) responsáveis 

pela identificação sexual da pessoa. Essa compreensão da transexualidade como 

uma doença psíquica, que traz em si limitações à autonomia individual, justifica 

sua medicalização e se constitui em um dispositivo que torna a demanda 

transexual digna de interesse da medicina e do direito. Observa-se, ainda, que 
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sexo/sexualidade continua sendo considerado um bem de interesse público, 

anexado pela biopolítica e pelo biopoder aos domínios do saber-fazer da 

medicina e do direito, que devem estabelecer os limites e as possibilidades de 

uso e disposição desse bem, que implica decidir sobre o exercício da autonomia 

pessoal dos sujeitos nesse âmbito (VENTURA, 2010, p. 25). 

 

Daí a discussão mais atual que considera a identidade sexual inserida no âmbito da 

intimidade e da liberdade, sendo expressão pessoal do princípio da autonomia da vontade, 

do direito à vida privada e do pluralismo como um valor fundamental. Por isso, numa 

interpretação mais ampla desses princípios, ocorre uma proibição constitucional à 

discriminação e ao preconceito (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 101).  

Apesar das garantias encontradas nos princípios constitucionais e nas regras que 

compõem os direitos de personalidade, éperceptível a ausência, no Brasil, de legislaçãoque 

regulamente, e determine a alteração imediata do registro civil, portanto resta ao transexual 

recorrer à justiça, solicitando a mudança no registro civil, e então, compete ao juiz decidir. 

 

A identidade sexual nos tribunais brasileiros 

 

A carência de legislação que determine expressamente o posicionamento a ser 

tomado pelo juiz quando requerida a alteração, cada um, valendo–se do poder de decisão, 

tem um posicionamento que se resumem em trêslinhas argumentativas que fundamentam as 

decisões judiciais nesse contexto.  

A primeira linha argumentativa fundamenta-se no não reconhecimento à liberdade e 

à identidade sexual. Essas decisões negam o pedido de alteração do nome e do sexo jurídico 

em sua totalidade, baseando-se em critérios biológicos e no argumento formalista da 

imutabilidade dessas características jurídicas do sujeito. Essa linha argumentativa 

considera, inclusive, que a alteração pode ser configurada como falsidade ideológica. Como 

demonstra a ementa do Estado de Minas Gerais, que pleiteava a alteração do prenome 

masculino para o feminino. 

 

EMENTA: CIVIL. SEXO. ESTADO INDIVIDUAL. IMUTABILIDADE. 

O SEXO, COMO ESTADO INDIVIDUAL DA PESSOA, É 

INFORMADO PELO GÊNERO BIOLÓGICO. A REDEFINIÇÃO DO 

SEXO, DA QUAL DERIVAM DIREITOS E OBRIGAÇÕES, PROCEDE 
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DO DIREITO E NÃO PODE VARIAR DE SUA ORIGEM NATURAL 

SEM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA QUE A ACAUTELE E DISCIPLINE. 

REJEITAM-SE OS EMBARGOS INFRINGENTES. (BRASIL. Processo: 

105430491051160011. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relator: 

Roney Oliveira. Julgado em: 23/02/2006.) 

 

Uma segunda linha argumentativa condiciona a alteração do registro civil à 

realização da cirurgia de transgenitalização, justamente porque consideram a 

transexualidade como uma patologia e entendem a cirurgia como a intervenção médica para 

adequação do corpo e a alteração do registro civil como a intervenção jurídica para 

adequação social do transexual. Alguns desses julgados permitem apenas a alteração do 

prenome, com a inclusão do nome social como apelido ou alcunha, mas é feita uma 

ressalva na condição transexual do indivíduo, não alterando o sexo presente no registro. 

Outros concedem a procedência integral do pedido, permitindo a mudança do nome e a do 

sexo no registro civil, alegando necessidade do indivíduo se sentir completamente integrado 

socialmente ao sexo.Exemplo se ilustra na ementa seguir, 

 

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO 

CIVIL - MUDANÇA DE NOME E SEXO - TRANSEXUAL - 

POSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ABLATIVA 

DANDO CONFORMIDADE DO ESTADO PSICOLÓGICO AO NOVO 

SEXO COMO MEIO CURATIVO DE DOENÇA DIAGNOSTICADA - 

APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E DA IDENTIDADA SEXUAL - RELEITURA DA LEI DE 

REGISTROS PUBLICOSAO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL - 

MUTABILIDADE DO NOME - ALTERAÇÃO PARA CONSTAR 

ALCUNHA - POSSIBILIDADE - PROTEÇÃO ALBERGADA PELO 

NOVO CÓDIGO CIVIL - APELO PROVIDO.A mudança de nome, em 

razão da realização de cirurgia de transgenitalização, adequando o estado 

psicológico ao seu novo sexo, no caso de transsexuais, é possível pelo 

ordenamento jurídico pátrio, como corolário interpretativo a partir do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do respeito à 

identidade sexual do indivíduo, trazendo com isso, releitura hodierna aos 

dispositivos normativos insertos na Lei de Registros Publicos evitando a 

exposição dos mesmos à situações de chacota social diante da 

desconformidade entre seus documentos pessoais e a nova condição 

morfológico-social. (BRASIL. Apelação Cível Nº 3509695, 12ª Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do Paraná, Relator: Rafael Augusto Cassetari, 

Julgado em: 04/07/2007.) 
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A terceira linha argumentativa é mais inclusiva e baseia-se, principalmente, no 

pluralismo como valor sócio-político e cultural, fundamental para a discussão das 

diversidades, incluindo a diversidade sexual. Esses julgados não consideram requisito 

necessário a redesignação sexual ou a transgenitalização para a alteração do registro civil 

no que concerne ao nome e ao sexo jurídico. Apesar dessas decisões serem mais comuns 

nos casos em que o transexual já realizou a cirurgia de redesignação, há tribunais que 

acatam os pedidos para aqueles que ainda não a realizaram e, inclusive, para travestis, 

como demonstra o seguinte julgado: 

 

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

TRANSEXUALISMO. TRAVESTISMO. ALTERAÇÃO DE PRENOME 

INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO. DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL E À 

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. (BRASIL. Apelação Cível Nº 70030504070, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 29/10/2009) 

 

 

Não obstante alguns avanços e recepção de uma concepção mais plural da 

identidade de gênero pelos operadores do direito, ainda se discute as consequências que as 

alterações podem trazer para as relações jurídicas dos transexuais e para terceiros com ele 

vinculado. O conflito entre o constrangimento do transexual sobre revelar sua condição e o 

dever da sinceridade com seu parceiro é um exemplo claro disso.  

A problemática dos reflexos nas relações familiares reside no fato de que a 

redesignação sexual envolve direitos de terceiros, o transexual casado anteriormente à 

cirurgia sofre limitações no que se refere ao direito subjetivo do cônjuge e dos filhos, caso 

possua, como o questionamento se a cirurgia tem a capacidade de mudar efetivamente o 

sexo, caso positivo, deve-se avaliar que o Código Civil de 2002 apresenta como requisito a 
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diversidade de sexo para a realização do casamento, apesar de ADI Nº4277 reconhecer a 

união estável entre casais do mesmo sexo.  

A questão que envolve a filiação, não há motivo que torne defeso ao transexual o 

direito de adotar, mas quando ele já possui filhos há convergência doutrinária, defendendo 

a preservação da prole quanto a situações vexatórias e conflitantes nas relações de 

parentesco, como ação de alimentos ou direitos sucessórios. 

 

Considerações Finais 

 

 O transexual, indivíduo que não se identifica com seu sexo biológico tem 

que enfrentar questões sociais, morais e jurídicas para ter reconhecida sua especificidade 

em relação a sua identidade. A dificuldade no longo processo para adquirir o diagnostico 

requerido para a cirurgia de redesignação sexual, e a alteração do registro civil são os 

principais empecilhos para poder viver dignamente. 

A dificuldade jurídica se inicia na ausência de legislação que regulamente a 

alteração imediata do registro civil é algo que possivelmente em breve deverá ser discutido 

devido ao crescimento na demanda de pedidos. 

A jurisprudência busca analisar em outras decisões e em dispositivos legais, como 

os direitos de personalidade e dignidade da pessoa humana, maneiras de fundamentação 

para a resolução de demandas como as alterações de registros públicos. Apesar de 

considerar a teoria anatômica dos corpos, é possível constatar que os operadores do direito, 

majoritariamente, vêm compreendendo com maior convicção a situação do transexual lhe 

assegurando o direito que deveria lhe ser garantido. 

Contudo, é possível analisar também que, relativamente, as decisões passaram a ser 

mais abrangentes em relação aos transexuais, incluindo, aqueles que ainda não realizaram a 

cirurgia de redesignação sexual, o que pode ser compreendido em uma nova maneira de 

definição jurídica de masculino e feminino. 

Em síntese, percebe-se que a transexualidade passou a ser mais compreendida para 

os operadores do direito. É quase unânime que as decisões sejam favoráveis para os 

transexuais que já realizaram a cirurgia de redesignação sexual, e há a previsão da 
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possibilidade de que os pedidos pleiteados pelos indivíduos transexuais que ainda não 

realizaram a cirurgia sejam deferidos também, ampliando-se o acesso efetivo a direitos com 

base no reconhecimento jurídico da diversidade sexual como concretizadora dos direitos 

humanos. 
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