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1. RESUMO 

O presente trabalho busca demonstrar a possibilidade de modificação do 

registro civil do transexual que tenha ou não se submetido à cirurgia de 

transgenitalização. A investigação é promovida através da análise dos julgados que 

concedem e rejeitam a alteração da identidade civil do transexual, passando, ainda, 

por uma abordagem da doutrina civilista e constitucionalista brasileira sem que se 

olvide da pesquisa do assunto proposto no direito comparado com base romanística. 

  

2. INTRODUÇÃO 

Pessoas que se identificam com alguma das expressões 

da transgeneralidade enfrentam um primeiro desafio: 

reconhecer a si mesmas e fazer decisões pessoais sobre 

se e quando irão se apresentar aos outros da forma como 

se identificam. Cada um(a) tem seu tempo” (JESUS, 

2012). 

 

A despeito de cada ser humano ser dotado de estrutura singular, há 

características consideradas comuns a todos os sujeitos.  

Tendo como fundamento o sexo genético e os padrões heteronormativos, a 

cada pessoa, desde a primeira infância são transmitidos ensinamentos sobre a 

necessidade de ostentar certa aparência e a comportar-se da forma que se adeque 

a uma construção social travestida de comportamento natural.  

Em termos de gênero, todos podem ser enquadrados em transgênero ou 

cisgênero. São cisgêneros (cis) as pessoas que se identificam com o gênero que 

lhes foi atribuído ao nascer. Não-cisgêneros são as pessoas que não se identificam 

com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer, como os transgêneros (trans).  

Gênero se refere a como você se identifica e a como é identificado, homem 

ou mulher. Orientação sexual refere-se à atração afetivossexual por alguém de 

algum(uns) gênero(s). Gênero e orientação sexual não dependem um do outro. Não 

há uma orientação sexual em razão de determinado gênero.  

Finalmente, chegamos às pessoas transexuais.  

Ser transexual é uma questão de identidade. Os transexuais comportam-se 

de acordo com o gênero com o qual se identificam e geralmente entendem seu 

corpo como sendo incompatível com sua mente. Assim, alguns deles necessitam 



modificar seu aspecto fenotípico por meio da cirurgia de transgenitalização, fato que 

seria um passo dado para a consolidação de sua identidade. 

Ao realizar a cirurgia, o indivíduo transexual encontra um novo óbice: a não 

compatibilidade de seu aspecto físico com a sua identidade civil. Teria ele o direito à 

modificação em seu registro civil? Poderá o oficial do cartório averbar em tal 

documento a modificação da identidade do transexual? Seria possível afirmar que o 

direito ao esquecimento do sexo genético do transexual operado pode configurar 

tutela preventiva de uma possível violação de seu direito à imagem? 

 Do mesmo modo, resta a dúvida se o transexual que não foi submetido à 

referida cirurgia também estaria sujeito à proteção do Estado no que tange à 

possibilidade de alteração de sua identidade civil. 

De qualquer modo, e independentemente da situação, – existência ou 

inexistência de transgenitalização – o transexual que recorre ao Poder Judiciário 

para fins de alteração no registro civil se depara, por vezes, com argumentos 

contrários ao seu intento. Tais argumentos, os quais serão vistos no decorrer da 

pesquisa, se pautam em uma hermenêutica positivista que acaba por segregar e 

impossibilitar o desenvolvimento psicossocial do transexual. 

 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem por escopo demonstrar e compreender a importância da luta 

dos transexuais para realizar a retificação do assento do registro civil, tendo sido 

submetidos ou não à realização da cirurgia de transgenitalização. Para tanto, serão 

demonstrados argumentos com base na doutrina e jurisprudência que atestam que o 

ordenamento jurídico brasileiro adota a imutabilidade relativa do prenome, que a 

alteração do registo civil não prejudica interesse de terceiros e ainda demonstrará 

que o transexual deverá estar sujeito, ainda que relativamente, ao direito ao 

esquecimento. 

 

4. METODOLOGIA 

Adotar-se-á como critério de análise o método dedutivo, partindo da 

avaliação de fontes doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, estabelecendo-se, 

ainda, um confrontamento entre o direito comparado e a legislação nacional no que 

tange às conquistas alcançadas nos últimos dez anos e a eficácia de sua aplicação. 



A técnica de pesquisa restará pautada na documentação indireta, através de 

pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A definição do sexo é fruto de diversos fatores, dentre eles os genéticos, os 

somáticos, os psicológicos e os sociais. Devido à existência de indivíduos que 

vivenciam conflitos de identidade de gênero, surge um fenômeno sexual, como visto, 

denominado transexualidade. 

A maior parte dos especialistas em identidade sexual concorda que a 

condição do transexual se estabelece antes da criança ter capacidade de 

discernimento, provavelmente nos primeiros dois anos de vida, alegando alguns que 

isso pode ocorrer até mesmo antes do nascimento, durante o período fetal.  

Desta forma, a inexistência de lei que regulamente as hipóteses nas quais 

uma pessoa pode ou não alterar seu registro civil tem levado ao Poder Judiciário um 

número considerável de ações movidas, sobretudo, por transexuais que querem em 

seus documentos um nome condizente com o seu gênero. Atualmente, com o 

desenvolvimento cientifico e tecnológico, existem vários outros elementos 

identificadores do sexo, razão pela qual a definição de gênero não pode mais ser 

limitada somente ao sexo aparente. 

Contudo, deve-se ressaltar que a rotina dos transexuais é uma constante de 

situações vexatórias e humilhantes. Sendo assim, no momento de o magistrado 

estudar o pedido de alteração do assento de registro civil dos transexuais, cabe a 

ele observar o Princípio da Veracidade Registral, no qual o documento representa a 

real situação vivida pela pessoa. No caso dos transexuais, o princípio é 

especialmente violado, pois existe uma incoerência entre o registro do transexual e 

sua aparência física, fato que gera situação humilhante no momento da 

apresentação do documento. 

Portanto, se faz necessária uma profunda análise, no presente estudo, tendo 

em vista que embora exista respaldo na legislação infraconstitucional que autorize o 

transexual a retificar o prenome no assento de registro civil, deve-se, primeiramente, 

invocar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como fundamento maior para 

autorizar o transexual a alterar o prenome no registro civil de nascimento.  



Deste modo, é possível afirmar que a não interpretação do Direito sob o viés 

constitucionalista originará forte segregação social  e o engessamento do próprio 

Direito. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Alguns motivos detectados que fundamentam a negativa de alteração do 

registro civil fundam-se na segurança de terceiros, na preservação da situação 

sexual do transexual mesmo após a realização da cirurgia de transgenitalização e na 

imutabilidade do prenome prevista no artigo 58 da Lei de Registros Públicos. 

O presente trabalho fará profunda análise de cada um deles e por meio da 

análise doutrinária e jurisprudencial demonstrará a razão pela qual eles não deverão 

prosperar. 
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