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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.
REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA  761.  ALTERAÇÃO  DE
REGISTRO  CIVIL  DE  TRANSEXUAL.  RETIFICAÇÃO  DO
NOME  E  DO  GÊNERO.  INEXIGÊNCIA  DE  PRÉVIA
REALIZAÇÃO  DA  CIRURGIA DE  TRANSGENITALIZAÇÃO.
EXCLUSÃO  DO  TERMO  “TRANSEXUAL”  NOS  ASSENTOS
DO REGISTRO CIVIL. DIREITO À IDENTIDADE INDIVIDUAL
E  SOCIAL.  VIOLAÇÃO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO
DAS MINORIAS. 
1 – Tese de Repercussão Geral – Tema 761: É possível a alteração
de gênero no registro civil de transexual, mesmo sem a realização de
procedimento  cirúrgico  de  adequação de  sexo, sendo  vedada  a
inclusão, ainda  que  sigilosa, do  termo  “transexual”  ou  do  gênero
biológico nos respectivos assentos.  
2  –  Não é possível que uma pessoa seja tratada  civilmente  como se
pertencesse  a  sexo  diverso  do  qual  se  identifica  e  se  apresenta
publicamente, pois a identidade sexual encontra proteção nos direitos
da  personalidade  e na  dignidade  da  pessoa  humana,  previstos na
Constituição Federal (CF). Tese de Repercussão Geral proposta pela
Procuradoria-Geral da República no RE 845.779. 
3 –  Condicionar  a  alteração  de gênero  no  assentamento  civil  de
transexual à realização da cirurgia de transgenitalização viola o direito
à  saúde  e  à  liberdade,  e  impossibilita  que  seja  retratada a  real
identidade  de  gênero  da  pessoa trans,  que  é  verificável  por outros
fatores, além do biológico. 
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4 –  Não se  afigura  lógica  nem razoável  decisão  que, de  um lado,
permite  a  alteração  de  antenome  do  recorrente,  averbando
antropônimo nitidamente masculino, e, de outro, insiste em manter,
no  assentamento  civil  do  trans-homem  que  não  se  submeteu  à
neocolpovulvoplastia, a anotação do gênero feminino ou do termo
“transexual”. 
5 –  A inclusão do termo transexual no registro civil não condiz com
o real gênero com o qual se identifica a pessoa trans e viola os direito
à identidade, ao reconhecimento, à saúde, à liberdade, à privacidade, à
igualdade  e  à  não  discriminação,  todos  corolários  da dignidade  da
pessoa humana, bem como o  direito a recursos jurídicos e medidas
corretivas. Tal averbação, ainda que sigilosa, é discriminatória e reforça
o  estigma  sofrido  pelo  transexual, pois  a  legislação, para  fins  de
registro, somente reconhece dois sexos: o feminino e o masculino.
6 – Parecer pelo provimento do recurso.

1. O caso em exame

Trata-se de recurso extraordinário  interposto  por Sa. T. C.,

socialmente  conhecido como  So. T. C.1, em face  de  acórdão da

Oitava Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça do Estado do Rio

Grande do Sul assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE

NASCIMENTO. TROCA DE NOME E SEXO. À equação do presente
pertinente a averbação no assento de nascimento do(a) re-
corrente sua condição de transexual. Aplicação dos princí-
pios da publicidade e da veracidade dos registros públicos,
pois  estes  devem corresponder à  realidade fenomênica  do

1 O uso apenas das iniciais justifica-se pela necessidade de se garantir o grau
de  sigilo  conferido ao processo. Impende deixar  claro  que  “Sa.” é  um
nome feminino e “So.”, masculino. Essa notação será adotada ao longo de
todo o parecer.
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mundo, sobretudo para resguardo de direitos e interesses de
terceiros. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO EM PARTE, VENCIDO

O RELATOR. (fl. 163) 

Na inicial, o  recorrente narra que, ao nascer, foi registrado

como Sa., tendo em vista a morfologia sexual externa de seu cor-

po, que apresenta órgãos sexuais femininos. Diz que, desde tenra

idade, teve predileção por brincadeiras típicas do gênero masculi-

no, sentindo-se um homem e agindo como tal. Segue afirmando

que, antes de completar cinco anos de idade, já possuía aparência

de menino, tendo enfrentado inúmeros constrangimentos em vir-

tude da inadequação de sua identidade biológica  à sua condição

psicológica, conhecida como transtorno de identidade sexual, clas-

sificado pela Organização Mundial de Saúde pelo código CID 10

F64.0.  

Diante disso, ajuizou ação de alteração de registro civil, pre-

tendendo a mudança de seu prenome, de Sa. para So., e da anota-

ção do gênero, do feminino para o masculino (fls. 2/18). Foram

acostados aos autos diversos documentos, dentre os quais desta-

cam-se  a  declaração  de  pobreza  de  fl. 20,  as  fotografias  de  fls.

29/38, o relato pessoal do recorrente a respeito da sua identidade

de fls. 40/42, os cartões e os documentos de fls. 44/65, as declara-

ções da companheira e da irmã do recorrente  de  fl. 66/69 e 70,

respectivamente, e os atestados médicos de fls. 71/73.  
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O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o

pedido para deferir a troca do prenome e indeferir a alteração do

gênero no registro civil (fls. 131/136).

Dessa decisão o recorrente interpôs apelação (fls. 139/152) e

o  Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul opinou

pelo desprovimento do recurso, “diante da impossibilidade de sol-

ver a questão também do ponto físico-anatômico” (fl. 161). 

A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do

Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento parcial ao recur-

so, para confirmar a impossibilidade de alteração do gênero do re-

corrente e  determinar a anotação do termo “transexual” no  seu

registro de nascimento, forte nos princípios da publicidade e da

veracidade dos registros públicos (fls. 163/172).

Dessa  decisão  foram  opostos  embargos  de  declaração  (fls.

176/178), não  acolhidos pelo Tribunal  local (fls. 182/184). Daí a

interposição  do  presente  recurso  extraordinário  (fls.  188/208),

com  base  na  alínea  a do  permissivo  constitucional, indicando

como  violados o princípio da dignidade da pessoa humana e os

arts. 3º, IV, 5º, X, e 6º, todos da Constituição.

A respeito  da  repercussão geral,  afirma que “a  deliberação

desta Corte repercutirá não apenas na esfera jurídica do recorrente,

mas de todos os transexuais que buscam adequar sua identidade de
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sexo à sua identidade de gênero, mesmo sem a realização de todos

os procedimentos cirúrgicos de redesignação” (fl. 192).

Quanto ao mérito, alega que o Tribunal a quo, ao não permi-

tir a alteração do registro para sexo masculino, contrariou o prin-

cípio  da dignidade da pessoa humana e  o direito à intimidade,

além de criar empecilho à concretização do objetivo fundamental

da República Federativa do Brasil de promover “o bem de todos,

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-

tras formas de discriminação”  (fl. 191). Acrescenta que “o direito

do transexual de ter no seu assento de nascimento o registro do

sexo a que pertence deve prevalecer em respeito à dignidade da

pessoa humana e ao direito à felicidade” (fl. 191). 

Sustenta competir ao Estado a tutela da intimidade dos tran-

sexuais, mediante a proteção das respectivas escolhas de vida contra

o controle público e o estigma social, e constitui-se em dever fun-

damental a  defesa  da  sua  sexualidade, mostrando-se  descabidos

questionamentos acerca da existência de genitália adequada ao gê-

nero exteriorizado. 

Assevera ofender o princípio da dignidade da pessoa humana

o ato de impedir o transexual de escolher o próprio sexo, ao argu-

mento da imutabilidade cromossômica ou da presença de determi-

nado aparelho genital. Quanto ao ponto, assinala a impossibilidade

de reduzir o conceito de gênero ao elemento morfológico e aduz
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que o transexualismo é um transtorno de identidade sexual e não

desaparece com a cirurgia de  redesignação, que é  somente uma

parte do tratamento, razão  pela qual não pode ser um  requisito

para a alteração do registro civil. 

Aduz, ainda, violação do direito à saúde, destacando o caráter

experimental da intervenção cirúrgica, no caso, a neofaloplastia2,

com alto risco para o paciente e baixa probabilidade de êxito. 

Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público

do Estado do Rio Grande do Sul, instado a fazê-lo, esclareceu não

ser parte no feito, atuando apenas como fiscal da lei (fl. 212). 

O recurso foi admitido pelo Juízo a quo, às fls. 214/216.

O recorrente noticiou, às fls. 217/218, ter encontrado infor-

mações referentes ao processo, ao pesquisar seu nome no sítio ele-

trônico do buscador Google, e, diante disso, requereu a observância

do trâmite do feito em segredo de justiça, conforme já determina-

do na origem. 

2 Em que pese o autor utilize o termo “neofaloplastia” para tratar da cirurgia
e/ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais
secundários, o mais correto seria o emprego da expressão “neocolpovulvo-
plastia”, uma vez que se trata de trans-homem e esta é a cirurgia para a
produção de vagina, ou seja, para a “transformação do fenótipo masculino
para feminino”, não a “neofaloplastia”, que consiste no procedimento ci-
rúrgico para a produção do pênis. Essas são as expressões empregadas na
Resolução 1.652/2002 do Conselho Federal de Medicina. 
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Em atenção ao despacho de fl. 223, a Procuradoria-Geral da

República apresentou manifestação de fls. 225/253, opinando pelo

conhecimento e provimento do recurso. 

Foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional

debatida em acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL.  REGISTROS PÚBLICOS.
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. ALTERAÇÃO DO ASSENTO

DE NASCIMENTO. RETIFICAÇÃO DO NOME E DO GÊNERO SEXUAL.
UTILIZAÇÃO DO TERMO TRANSEXUAL NO REGISTRO CIVIL.  O
CONTEÚDO JURÍDICO DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL.
DISCUSSÃO ACERCA DOS PRINCÍPIOS DA PERSONALIDADE, DIGNIDADE

DA PESSOA HUMANA, INTIMIDADE, SAÚDE, ENTRE OUTROS, E A SUA

CONVIVÊNCIA COM PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA VERACIDADE

DOS REGISTROS PÚBLICOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. (fl.
236) 

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e o

Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS) reque-

reram, às fls. 249/262 e 279/282, o ingresso no feito na qualidade

de amici curiae, o que foi deferido pelos despachos de fls. 275 e

308. 

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para ra-

tificar o parecer já apresentado ou ofertar nova manifestação (fl.

310). 

Esses, em síntese, são os fatos de interesse. 

2. Das questões de Direito
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2.1. Violação de direitos fundamentais, corolários da
dignidade humana

O cerne da questão está em analisar a “possibilidade de alte-

ração de gênero no assento de registro civil de transexual, mesmo

sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de

sexo” (Tema 761 da sistemática da repercussão geral). 

Tal análise perpassa a verificação da observância ou não dos

arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput e X, e 6º, da Constituição Federal, pelo

ato que condiciona a alteração do gênero nos assentos do registro

civil à realização do procedimento cirúrgico de adequação de sexo

e/ou impõe a inclusão do termo “transexual” nos aludidos assen-

tos. Aqueles dispositivos estão assim enunciados:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Fe-
derativa do Brasil: […] IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos  de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
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dade, à  igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: […]  X - são invioláveis a  intimidade, a  vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação; 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência  aos  desamparados, na  forma desta  Constituição.
(Grifos acrescidos). 

Registre-se que a Procuradoria-Geral da República prefere o

uso do termo “adequação” ao termo“redesignação”, uma vez que

o sentimento de pertença ao sexo masculino não está ligado ao

pênis e não é o fato de o recorrente passar a ter um pênis que im-

plicará na redesignação do seu gênero. O que a cirurgia faz, para

aqueles que desejam submeter-se a tal procedimento, é simples-

mente adequar a genitália ao gênero com o qual o sujeito  já se

identificava. Não se trata, portanto de redesignação, mas de ade-

quação. 

Essa distinção não é meramente terminológica, mas concei-

tual, como se verá ao longo da fundamentação.

De ressaltar que a dignidade da pessoa humana, da qual de-

correm diversos outros direitos, é o núcleo ético jurídico, não ape-

nas  do  Direito, mas  de  toda  a  vida  em  sociedade, e  deve  ser

respeitada por todos em relação a todos. Neste sentido, a lição de
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INGO WOLFGANG SARLET,  seguindo  o  magistério  da  Ministra

CÁRMEN LÚCIA:

Cuidando-se a dignidade - e aqui tomamos emprestadas as
expressivas palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha - do
que se poderia denominar de “coração do patrimônio jurí-
dico moral da pessoa humana”, é imprescindível que se ou-
torgue  ao  princípio  fundamental  da  dignidade  da  pessoa
humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a má-
xima eficácia e efetividade possível, em suma, que se guarde
e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda
sorte de moléstias e agressões, evitando ao máximo o recurso
a cirurgias invasivas e, quando estas se fizerem inadiáveis, que
se tenham por escopo viabilizar que este coração (ético jurí-
dico) efetivamente esteja (ou, pelo menos, que venha a estar)
a bater para todas as pessoas com a mesma intensidade3. 

2.2. Reconhecimento dos direitos da população LGBTT

Antes de adentrar propriamente  na análise da configuração

ou não de violação da dignidade da pessoa humana e dos direitos

da personalidade no ato de condicionar a alteração do gênero nos

assentos do registro  civil à realização do procedimento cirúrgico

de redesignação de sexo e/ou impor a inclusão do termo “transe-

xual” nos aludidos assentos, é importante fazer uma breve aborda-

gem  do  quadro  atual  de  proteção  normativa dos  direitos  da

minoria em que se insere o recorrente. 

3  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 4ª ed.,
2006, p. 144.
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Ao longo dos anos, alguns  avanços já foram  alcançados  no

sentido de assegurar que as pessoas de todas as orientações sexuais

e identidades de gênero possam viver com a dignidade e respeito a

que todos os indivíduos têm direito. Hoje, muitos países possuem

leis  que garantem os direitos de igualdade e não discriminação,

sem distinção por motivo de sexo, orientação sexual ou identidade

de gênero.

No Brasil, a Constituição prevê como objetivo fundamental a

promoção “do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º,

IV) e estabelece que “homens e mulheres são iguais em direitos e

obrigações” (art. 5º, I). 

Apesar de não mencionar expressamente, na Constituição da

República, a orientação sexual ou  a  identidade de gênero como

fator de discriminação, o Brasil aderiu à Declaração Universal dos

Direitos Humanos e ratificou a Convenção Americana de Direitos

Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,

que assim o fazem em seus artigos 1, 2, 4, 24 e 26, respectivamente.

Em junho de 2011, durante a 17ª Sessão do Conselho de Di-

reitos Humanos, foi aprovada a Resolução 17/19, intitulada “Hu-

man  rights, sexual  orientation  and  gender  identity”. A  Resolução,

aprovada por 23 (vinte e três) votos a favor, 19 (dezenove) contrá-

rios e 3  (três)  abstenções, contou com a  firme  atuação do  Brasil,
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que a apresentou em plenário e  foi protagonista de sua negocia-

ção.

Em junho de 2013, no marco da 43ª Assembleia Geral  da

Organização dos Estados Americanos (OEA), o Brasil  assinou a

Convenção Interamericana  contra Toda Forma de Discriminação

e Intolerância. 

Em que pese não tenha sido ainda ratificado, o instrumento

representa  importante  vetor  hermenêutico, considerado o com-

promisso da República Brasileira como um todo a partir da sua as-

sinatura. Em uma perspectiva  contemporânea  e  cosmopolita  da

construção do Direito Internacional, todos os poderes – e, aqui,

ganha relevo o papel do Judiciário – têm o dever de, nas respecti-

vas atuações, primar pelo cumprimento das obrigações internacio-

nalmente assumidas. Ignorar  a  existência  da  Convenção implica

indevido comportamento contraditório em relação à ordem inter-

nacional a qual o Brasil voluntariamente participa. 

Ressalte-se que o engajamento brasileiro em todo o processo

negociador do instrumento foi fundamental. O país assumiu a pre-

sidência do Grupo de Trabalho por quatro anos consecutivos e

manteve-se atuante ao longo das negociações, sempre em defesa

do direito de todo ser humano à dignidade e à igualdade. 

Acresce, no âmbito interno, que, ainda em 2013, o Conselho

Nacional de Justiça aprovou a Resolução 175, de 14 de maio de
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2013, que obriga todos os cartórios do país a habilitar ou celebrar

casamento civil e converter união estável em casamento entre pes-

soas de mesmo sexo. 

A referida resolução é fruto da decisão do Supremo Tribunal

Federal que, no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconsti-

tucionalidade 4.277, proposta pela Procuradoria-Geral da Repú-

blica, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

1324, apresentada pelo  Governador do Estado do Rio de Janeiro,

reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo como enti-

dade familiar, por analogia à união estável. 

Outros direitos, como a adoção5, e o uso do banheiro público

referente ao gênero correspondente à identidade individual e so-

cial do trans6, também já foram reconhecidos no País. 

4 ADPF 132, Relator o Min. AYRES BRITO, Tribunal Pleno, DJe, 14 out. 2011.
5 No Supremo Tribunal Federal, a Ministra CÁRMEN LÚCIA reconheceu, em

março de 2015, o direito à adoção por casal homoafetivo, ao negar segui-
mento a recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Esta-
dual do Paraná. RE 846102, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe, 18 mar.
2015. 

6 Utilizaremos a expressão “trans” em sentido amplo, ou seja, com o mesmo
significado proposto por Aimar Suess: “refere-se a todas as pessoas que elegeram
uma identidade ou expressão de gênero diferente da atribuída ao nascer”. Embora
no conceito amplo de trans incluam-se “pessoas transexuais, transgêneros, tra-
vestis, cross dressers, não gêneros, multigêneros, de gênero fluído, gênero queer e ou-
tras  autodenominações  relacionadas”,  mais  adiante,  neste  parecer,  será
apresentada a opinião da Procuradoria-Geral da República a respeito da
necessária delimitação do termo e, consequentemente, do âmbito subjetivo
de proteção, para fins de alteração de registro civil. (SUESS, Aimar. Análisis
del panorama discursivo alredor de la despatologização trans: procesos de
transformación de los marcos interpretativos en diferentes campos sociales.
In: MISSÉ, Miquel; COLL-PLANAS, Gerard (ed.). El género desordenado –
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Em relação ao uso dos banheiros públicos, em 9 de março de

2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral

do tema (Tema 778), ao apreciar o RE 845.779, em acórdão assim

ementado: 

TRANSEXUAL. PROIBIÇÃO DE USO DE BANHEIRO FEMININO EM

SHOPPING CENTER. ALEGADA VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA

HUMANA E A DIREITOS DA PERSONALIDADE.  PRESENÇA DE

REPERCUSSÃO GERAL. 1. O recurso busca discutir o enquadra-
mento jurídico de fatos incontroversos: afastamento da Sú-
mula  279/STF.  Precedentes.  2.  Constitui  questão
constitucional saber se uma pessoa pode ou não ser tratada
socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se
identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade se-
xual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e
a direitos da personalidade. 3. Repercussão geral configurada,
por envolver  discussão sobre  o alcance de direitos  funda-
mentais de minorias – uma das missões precípuas das Cortes
Constitucionais contemporâneas  –, bem como por não se
tratar de  caso isolado. (Relator o Min. ROBERTO BARROSO,
DJe, 10 mar. 2015)7. 

Em 21 de outubro de 2015, a Procuradoria-Geral da Repú-

blica, apresentou manifestação pelo provimento do recurso, pro-

pondo a fixação da seguinte tese, para os efeitos da sistemática da

repercussão geral: 

Não  é  possível  que  uma  pessoa  seja  tratada  socialmente
como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se
apresenta  publicamente, pois  a  identidade  sexual  encontra

críticas  en  torno  a  la  patologización  de  la  transexualidad. Barcelona-Madrid:
EGALES, 2010, p. 29). 

7 Os autos encontram-se conclusos ao relator. Informação disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente=4657292. Acesso em: 6 jul. 2016. 
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proteção  nos  direitos  da  personalidade e  na  dignidade da
pessoa humana, previstos na Constituição Federal. (Parecer
116706/2015 – ASJCIV/SAJ/PGR)8

Também a alteração de registro civil de transexual já teve re-

conhecimento no Poder Judiciário brasileiro. O Superior Tribunal

de Justiça decidiu pela possibilidade da alteração do nome nos re-

gistros civis em mais de uma ocasião; variando os julgados em rela-

ção à exigência ou não do processo de transgenitalização9. 

O entendimento que prevalece no Tribunal Superior, apesar

de não uníssona a jurisprudência, é de que a averbação deve cons-

tar apenas do livro cartorário, vedada qualquer menção nas certi-

dões  do  registro  público,  sob  pena  de  manter  a  situação

constrangedora  e  discriminatória. A  questão, agora, encontra-se

8 Na ocasião, destacou o Procurador-Geral da República o seguinte: “É ca-
bível a condenação de estabelecimento comercial a pagamento por dano
moral, na hipótese de abordagem de transgênero que visa constranger a
pessoa a utilizar banheiro do sexo oposto ao qual se dirigiu, por identifica-
ção psicossocial, uma vez que viola a dignidade da pessoa humana, bem
como os direitos da personalidade que conferem aos transgêneros os direi-
tos referentes à sua identidade, ao reconhecimento, à igualdade, à não dis-
criminação e à segurança, previstos  nos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da
Constituição Federal (CF), caracterizando combate à discriminação racial e
de gênero.” (Parecer 116706/2015 – ASJCIV/SAJ/PGR). 

9 Nesse sentido, os acórdãos no REsp 737.993, Quarta Turma, Relator o
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe, 18 dez. 2009 e no REsp 1.008.398,
Terceira Turma, Relatora a Min. NANCY ANDRIGHI, DJe, 18 nov. 2009, e as
decisões monocráticas na SE 11.942, Relator o Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe, 16 dez. 2014, no REsp 1.043.004, Relator o Min. MARCO BUZZI, DJe,
5 ago. 2013, no REsp 876.672, Relator o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe, 5 mar. 2010, e na SE 004.179, Relator o Min. CESAR ASFOR ROCHA,
DJe, 15 abr. 2009.  
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pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no pre-

sente recurso extraordinário, com repercussão geral já reconhecida.

Antes mesmo da discussão travada em sede de recurso extra-

ordinário, a  então  Procuradora-Geral da República  em exercício

DEBORAH DUPRAT propôs, em 21 de julho de 2009, ação direita de

inconstitucionalidade (ADI  4.275)  para que seja dada interpreta-

ção conforme a Constituição ao art. 58 da Lei 6.015/73 (Lei de

Registros Públicos), que estabelece que “o prenome será definitivo,

admitindo-se todavia a sua substituição por apelidos públicos no-

tórios”, e se reconheça o direito dos transexuais a substituírem o

prenome e o sexo no registro civil, independentemente da realiza-

ção de cirurgia de transgenitalização. Há clara identidade de maté-

ria entre aquela ADI e o recurso extraordinário a ser julgado em

sede de repercussão geral.

Na oportunidade  afirmou que, se a alteração de nome cor-

responde a uma mudança de gênero, a consequência lógica é a al-

teração  do  sexo  no  registro, pois  “do  contrário  preserva-se  a

incongruência entre a identidade da pessoa e os seus dados do re-

gistro civil”. Asseverou não ser a cirurgia o ato que concede ao in-

divíduo a condição de transexual e, por isso, o direito fundamental

à identidade de gênero justifica a troca do prenome, independen-

temente da sua realização. Segundo DEBORAH DUPRAT, o não reco-

nhecimento do direito dos transexuais à troca de prenome e sexo

correspondente à sua identidade de gênero viola preceitos funda-
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mentais da Constituição como os princípios da dignidade da pes-

soa humana (art. 1º, inciso III), da vedação à discriminação odiosa

(art. 3º, inciso IV), da igualdade (art. 5º, caput), da liberdade e da

privacidade (art. 5º, caput e inciso X)10.

Em 18 de maio de 2010, o Ministério do Planejamento, Or-

çamento e Gestão editou a Portaria 233, que assegura “aos servi-

dores públicos, no âmbito da Administração Pública Federal direta,

autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado por traves-

tis e transexuais” (art. 1º) nas situações de cadastro de dados e in-

formações  de  uso  social, comunicações  internas  de  uso  social,

endereço de correio eletrônico, identificação funcional de uso in-

terno do órgão (crachá), lista de ramais do órgão e nome de usuá-

rio em sistemas de informática (art. 2º)11. 

No dia 15 de abril de 2014, o Conselho Nacional de Com-

bate à Discriminação e o Conselho Nacional de Política Criminal

e Penitenciária editaram a Resolução Conjunta 112, que, ao estabe-

10 Atualmente, os autos  da  ADI 4.275  encontram-se conclusos ao Relator.
Disponível  em:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente=2691371. Acesso em: 6 jul. 2016. 

11 Disponível  em:
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoD
etalhesPub.htm;jsessionid=5503F859345AC560FB19EB7C0ED37518?
id=7796. Acesso em: 6 jul. 2016. 

12 Disponível  em:
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2014/04/23/09_49_17_108_re
solu%C3%A7%C3%A3o_restri
%C3%A7%C3%A3o_de_liberdade_LGBT.pdf. Acesso em: 6 jul. 2016. 
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lecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de li-

berdade no Brasil, assegura, dentre outros, que: 

Artigo 2º A pessoa travesti ou transexual em privação de li-
berdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome social,
de acordo com o seu gênero.

Parágrafo único. O registro de admissão no estabelecimento
prisional deverá conter o nome social da pessoa presa.

Também tratando dos direitos das transexuais privadas de li-

berdade, no dia 29 de maio de 2015, foram assinadas duas resolu-

ções  com  um conjunto  de  normas  e  diretrizes  que  garantem

direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transe-

xuais (LGBTT) que estão no sistema prisional do Rio de Janeiro13.

O documento garante a travestis e transexuais o direito à autode-

terminação de gênero ao entrar no sistema penitenciário e à fixa-

ção da unidade de custódia compatível com o gênero declarado.

Faculta o uso de roupas íntimas femininas ou masculinas e a ma-

nutenção  dos  cabelos  compridos. Assegura  o  uso  de  uniforme

compatível com o gênero durante os banhos de Sol, o direito a vi-

sita íntima e o recebimento de preservativos. O acesso à saúde in-

tegral  também  está  previsto  na  norma,  incluindo  a

hormonoterapia para travestis e transexuais. Ademais, veda a trans-

13 Conforme divulgado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em 1º
de junho de 2015, na sua página oficial na rede mundial de computadores.
Disponível em http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?
article-id=2451623. Acesso em: 6 jul. 2016. 
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ferência compulsória de cela ou de ala em função da orientação

sexual ou identidade de gênero. 

No dia 16 de janeiro de 2015, foi editada a Resolução 12, do

Conselho Nacional  de Combate  à  Discriminação e  Promoções

dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, criado pela

Medida Provisória 2216-37, de 31 de agosto de 2001, que estabe-

lece parâmetros para a garantia de acesso e permanência de traves-

tis  e  transexuais  em  diferentes  espaços  sociais,  formulando

orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade

de gênero e sua operacionalização. A Resolução traz orientações

sobre o uso do nome social oralmente, em formulários e sistemas

de informação, nos espaços de ensino e em documentos oficiais,

mas recomenda, também, a utilização do nome civil para a emissão

de documentos oficiais. Eis os dispositivos que tratam da questão: 

Art. 1º Deve ser garantido pelas instituições e redes de en-
sino, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e
adoção do nome social àqueles e àquelas cuja identificação
civil  não reflita  adequadamente  sua identidade de  gênero,
mediante solicitação do próprio interessado. 

Art. 2º Deve ser garantido,  àqueles e àquelas que o solicita-
rem, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome
social, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo
de objeção de consciência.

Art. 3º O campo “nome social” deve ser inserido nos for-
mulários e sistemas de informação utilizados nos procedi-
mentos  de  seleção,  inscrição,  matrícula,  registro  de
frequência, avaliação e similares. 

19



PGR Recurso Extraordinário 670.422 – RS

Art. 4º Deve  ser  garantido, em instrumentos  internos  de
identificação, uso exclusivo do nome social, mantendo regis-
tro administrativo que faça a vinculação entre o nome social
e a identificação civil. 

Art. 5º Recomenda-se  a  utilização  do  nome civil  para  a
emissão de documentos oficiais, garantindo concomitante-
mente, com igual ou maior destaque, a referência ao nome
social.14

Em 28 de outubro de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal

Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente a Arguição

de Descumprimento de Preceito Fundamental 291, proposta pela

Procuradoria-Geral da República, para declarar não recepcionadas

pela Constituição a expressão “pederastia ou outro”, mencionada

na rubrica enunciativa referente ao art. 235 do Código Penal Mili-

tar, e a expressão “homossexual ou não”, contida no referido dis-

positivo15. 

Além disso, já tramitaram ou continuam em  tramitação  nas

Casas Legislativas do País projetos de lei que visam a regulamentar

o  registro  civil  dos  transexuais.  Destacam-se  o  Projeto  de  Lei

3.349/1992, de  autoria  do  então  deputado  federal  ANTÔNIO DE

JESUS DIAS, que propunha a proibição de se  alterar  o prenome de

14 CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÕES DOS

DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS. Resolução 12, de 16
de  janeiro  de  2015.  Disponível online em:
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncd-
lgbt/resolucoes/resolucao-012. Acesso em: 6 jul. 2016. 

15 Ainda não foi publicado o acórdão, mas a ata de julgamento já está no DJe
de 6 jul. 2016. 
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transexuais e foi arquivado em 2 de fevereiro de 1995, e o Projeto

de Lei 70/1995, de autoria do  deputado  federal JOSÉ DE CASTRO

COIMBRA, que propõe a alteração do art. 58 da Lei de Registros.

Este último foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça

com as ressalvas de alteração do § 3º e inclusão do § 4º a fim de

retirar-se da proposta a exigência de averbação, no Registro Civil e

no documento de identidade, que a pessoa é “transexual”. A atual

redação da proposta, quanto ao ponto, é a seguinte: 

Art. 58 O prenome será imutável, salvo nos casos previstos
neste artigo.

[...]

§ 2º Será admitida a mudança do prenome mediante autori-
zação judicial, nos casos em que o requerente tenha se sub-
metido a  intervenção  cirúrgica  destinada a  alterar  o  sexo
originário.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, deverá ser averbado no
assento de nascimento o novo prenome, bem como o sexo,
lavrando-se novo registro.

§ 4º É vedada a expedição de certidão, salvo a pedido do in-
teressado ou mediante determinação judicial.

O Projeto encontra-se, desde 1º de janeiro de 2012, na Mesa

Diretora da Câmara dos Deputados e a ele foram apensados os

Projetos 3.727/1997, 5.872/2005 e 6.655/200616.

16 Andamento  disponível  em:
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=15009. Acesso em: 6 de jul. 2016. 
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Também o Projeto de Lei 5.002/2013, do  deputado federal

JEAN WYLLYS e da deputada federal  ERIKA KOKAY, visa  viabilizar   e

desburocratizar do direito do indivíduo de ser tratado conforme o

gênero com o qual se identifica, propondo, dentro outros, a altera-

ção do art. 58 da Lei de Registros Públicos. Dispõe sobre a possi-

bilidade de retificação registral de sexo e de mudança do prenome

e da imagem (arts. 3º a 7º), sendo vedadas a referência à identidade

anterior e  a publicidade da mudança de sexo e prenome, exceto

quando autorizados pela pessoa trans17. 

Não obstante  o sentido de  gradual  reconhecimento que se

revela na proteção normativa atual, ainda há um longo caminho a

percorrer  para  a efetiva  proteção  dos  direitos  da  população

LGBTT.

Violações de direitos humanos que atingem pessoas  em de-

corrência  de sua orientação sexual ou identidade de gênero, real

ou percebida, constituem um padrão consolidado, que não pode

ser ignorado, em seus efeitos deletérios, pelo Poder Judiciário. 

Essas  violações  incluem execuções  extrajudiciais, tortura  e

maus-tratos, detenção arbitrária, negação de oportunidades de em-

prego e educação, agressões sexuais, estupro e invasão de privaci-

17 Andamento  disponível  em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=565315. Acesso em: 6 de jul. 2016. 
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dade. Não bastasse isso, as violações são frequentemente agravadas

por outras formas de violência, ódio, discriminação e exclusão. 

Como  leciona  AXEL HONNETH, ao  tratar  do  desrespeito  à

identidade  individual, da prática  da  violação  cotidiana  das  pre-

tensões individuais em relação aos quais lésbicas, gays, bissexuais,

travestis e transexuais, como qualquer outra pessoa na sociedade,

esperam poder contar sejam legitimamente satisfeitas, na condição

de membros de igual valor na sociedade, resulta não apenas a limi-

tação violenta da autonomia pessoal, mas o sentimento de exclusão

do convívio social, jurídico e moral18. A experiência do desrespeito

que  avilta  o  sentimento  moral  também  leva  à  mobilização, na

busca não apenas da reparação judicial, mas do reconhecimento do

seu direito:

Pois a tensão afetiva em que o sofrimento de humilhações
força o indivíduo a entrar só pode ser dissolvida por ele na
medida em que reencontra a possibilidade da ação ativa; mas
que essa práxis reaberta seja  capaz de assumir a forma de
uma resistência política resulta das possibilidades do discerni-
mento moral que de maneira inquebrantável estão embuti-
das  naqueles  sentimentos  negativos,  na  qualidade  de
conteúdos cognitivos19.

A vida social – e até mesmo a vida privada – é regida, via de

regra, a partir de uma lógica binária e biologicista, que reconhece

a existência de dois sexos. Mesmo com o conjunto de outros fato-

18 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos
sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003, p. 216.

19 Idem, p. 224.
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res, psicológicos, culturais, familiares,  medicinais  e  jurídicos,  os

quais também  são  imprescindíveis  para  a  caracterização  sexual,

quando se iniciou a obrigatoriedade do registro  público  civil, a

distinção  entre  feminino e masculino  era feita  tão somente  com

base na conformação da genitália. Diante disso, o registro de dados

civis como o nome e o sexo torna-se uma uma fonte de tensões e

constrangimentos para as pessoas trans. 

Vale lembrar que o registro civil foi criado no Brasil pelo de-

creto 5604, de 25 de abril de 187520 e só veio a ser universalizado

pelo regulamento consolidado no decreto 9886, de 7 de março de

1888, o qual entrou em vigor na forma do decreto 10044, de 22

de setembro de 188821. Na prática, coube à República de 1889,

com a separação entre o Estado e a Igreja, a implantação dos car-

tórios de registro civil. Naquele tempo tanto o conhecimento da

psiquê humana como da sua genética estavam em fase rudimentar.

E a sistemática do registro civil mudou muito pouco desde então.

Reflete, portanto, uma sociedade que não estava preparada para

responder às atuais demandas nas questões de gênero e família.

De retorno aos problemas da pós-modernidade, é de se ver

que, identificados socialmente por um gênero distinto de seu “sexo

20 http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=57742  . 
Acesso em 6 jul. 2016.

21 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-10044-  
22-setembro-1888-542833-publicacaooriginal-52347-pe.html. Acesso em 
6 jul. 2016.
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biológico”, os transgêneros enfrentam problemas quando precisam

expedir e apresentar documentos ou valer-se das informações ne-

les constantes. Muitas vezes, como nas situações relatadas pelo re-

corrente, sofrem constrangimento ao responderem chamadas em

faculdades, ao se apresentarem para entrevistas de emprego e ao se

identificarem em repartições  públicas, dentre  outras  situação  de

inegável comprometimento de sua interlocução com terceiros, nos

espaços públicos e privados, todas decorrentes da ausência de con-

formação entre a informação contida nos documentos oficiais e a

sua identidade de gênero.  

É necessário perceber – e, mais que isso, reparar – o constran-

gimento sofrido pelo trans que, identificado e vestido com roupas

masculinas, tratando-se de “trans-homem”22, é obrigado a ser civil

e socialmente identificado como mulher e vice-versa em relação à

“transmulher”.  

22 No âmbito internacional, tem sido utilizada a sigla “MtF” (male to female)
para designar a transformação do homem para mulher, ou seja, para re-
ferir-se  às  “transexuais  femininas” ou  “mulheres  transexuais”, e  a  sigla
“FtM” (female  to male) para o inverso, isto é, para tratar dos “transexuais
masculinos” ou “homens transexuais” (BENTO, Berenice Alves de Melo.
O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense. p. 181). No presente parecer
utilizaremos a expressão “trans-homem” para referir-se ao “homem transe-
xual” (termo empregado por  YOLANDA MORENO), que é a pessoa que nasce
com anatomia feminina, mas se identifica com o gênero masculino, e a ex-
pressão “transmulher” para tratar da “mulher transexual” (termo empre-
gado por YOLANDA MORENO), que é o indivíduo que nasce com anatomia
masculina e se identifica com o gênero feminino. (MORENO, Yolanda B.
Bustos. La Transexualidad: De acuerdo a la Ley 3/2007, de 15 de marzo. Ma-
dri: Dykinson, 2008, p. 27). 
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A atuação do Judiciário, por vezes, é a única via para buscar

essa reparação. A partir dos tópicos  que seguem, será abordada a

prestação jurisdicional como ação afirmativa de proteção da mino-

ria e, em seguida, serão apresentados, de forma sistematizada, os di-

reitos do recorrente  que  foram  violados  pela  conduta  do

recorrido: direito à identidade, direito ao reconhecimento, direito

à saúde,  direito à liberdade, direito à privacidade e direito à igual-

dade e  à  não  discriminação – corolários da dignidade da pessoa

humana – e o direito a recursos jurídicos e medidas corretivas.

2.3. A prestação jurisdicional como ação afirmativa de proteção
da minoria e o reconhecimento da violação de direitos

É necessária a adoção de políticas públicas sérias para elimi-

nar ou, ao menos, reduzir as violações da dignidade e da integri-

dade  dos  transgêneros.  Isso não  significa que,  enquanto  não

implementadas  tais  políticas,  as  atuais  práticas que  impedem  o

pleno gozo e exercício de direitos pelos transgêneros devam ser

mantidas, sobretudo quando reconhecido que a realidade cultural

e social do País tem constantemente levado os indivíduos a lesar

direitos fundamentais relativos à dignidade e à integridade física e

psíquica dessas minorias. 
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A invocação seletiva de razões de Estado para negar especifi-

camente a uma categoria de sujeitos o direito à integridade física e

psíquica e à dignidade, bem como outros direitos da personalidade

que serão abordados na presente manifestação, não é compatível

com o sentido e alcance do princípio da jurisdição. 

Destarte, o não reconhecimento do direito almejado pelo re-

corrente  implica, em última análise, recusar aos  transgêneros  os

mecanismos de reparação judicial dos danos sofridos, deixando-os

privados de qualquer proteção estatal, numa condição de vulnera-

bilidade juridicamente desastrosa. Resultaria em manter excluída

do Estado Democrático de Direito parte da população brasileira, o

que não é compatível com os valores fundantes da República deli-

neada em 1988.

Aliás, essa  necessária  proteção de vulneráveis foi  defendida

pelo  Supremo Tribunal  Federal  no  julgamento  da  Repercussão

Geral no Recurso Extraordinário 580.252, referente à indenização

por danos morais aos presos por superlotação dos presídios. Eis o

que consta do Informativo 770 sobre o caso: 

Enfatizou que a invocação seletiva de razões de Estado para
negar, especificamente a determinada categoria de sujeitos, o
direito  à  integridade  física  e  moral, não  seria  compatível
com o sentido e o alcance do princípio da jurisdição. Aco-
lher essas razões seria o mesmo que recusar aos detentos os
mecanismos de reparação judicial dos danos sofridos, a des-
coberto de qualquer proteção estatal, em condição de vulne-
rabilidade juridicamente desastrosa. Seria dupla negativa: do
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direito e da jurisdição. A garantia mínima de segurança pes-
soal, física  e  psíquica  dos  detentos  constituiria  inescusável
dever estatal. (Informativo 770, 1º a 5 de dezembro de 2014.
RE 580.252, Relator o Min. TEORI ZAVASCKI, 3.12.2014).

Especificamente em relação ao direito aqui vindicado, a “su-

posta ausência”23 de norma específica no ordenamento jurídico

regulando a alteração do nome e do gênero no assento de registro

civil de transexuais, tem o condão de fazer com que a situação so-

cial da transexualidade seja ignorada e permaneça sem solução ju-

rídica. Entendendo-se que, de fato, existe omissão legislativa, deve

ser aplicado à espécie o disposto nos artigos 4º da Lei de Introdu-

ção ao Código Civil24 e 140 do Código de Processo Civil25. 

A atuação jurisdicional, no presente caso, insere-se no âmbito

das ações afirmativas, concebidas como o conjunto de políticas pú-

23 Conforme defendido pela Procuradoria-Geral da República na inicial da
ADI 4.275, a situação não é de inconstitucionalidade por omissão, uma vez
que a Lei de Registros Públicos ao tratar, em seu artigo 58, da alteração do
prenome, já regula a questão. A solução jurídica recomendada, segundo a
inicial  da ADI, não é o provimento judicial  que se limita a notificar o
Congresso Nacional, mas que confere interpretação conforme a Constitui-
ção ao art. 58 da Lei de Registros Públicos, reconhecendo aos transexuais
que assim o desejam, independentemente de cirurgia de transgenitalização,
o direito à substituição de prenome e sexo no registro civil. 

24 “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”

25 “Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obs-
curidade do ordenamento jurídico”. No mesmo sentido a redação do re-
vogado CPC de 1973: “Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou
despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide
caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia,
aos costumes e aos princípios gerais de direito.” 
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blicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário,

concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gê-

nero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos pre-

sentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens funda-

mentais26. Diz respeito, ademais, à função constitucional do STF de

proteção de direitos de minorias. 

Inegável, portanto, a importância individual, social e jurídica

do reconhecimento, pela Suprema Corte, do direito do recorrente

– e de outros transexuais que assim o desejarem – de alterar o sexo

no registro civil, sem qualquer anotação do termo “transexual” no

assento de nascimento, independentemente de prévia submissão à

cirurgia de neocolpovulvoplastia – ou, em se tratando de transmu-

lher, à neofaloplastia.  

O Direito deve ser capaz de acompanhar as mudanças que a

transformação  das  realidades  sociais  introduz  na  vida  cotidiana,

“libertando-se de preconceitos que nos impedem de aceitar o pró-

ximo do jeito que é”27. O Judiciário, em sua atuação, deve ter

como premissa máxima a garantia da dignidade de todo ser hu-

mano, indistintamente. 

26 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucio-
nal da igualdade: o direito como instrumento de transformação social. A ex-
periência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 40. 

27 DINIZ, Maíra Coraci. Direito à não discriminação: travestilidade e transexuali-
dade. São Paulo: Estúdio Editores, 2014, p. 8. 
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Reconhecida  a  necessidade  da  prestação  jurisdicional  ora

pleiteada, passa-se aos fundamentos para o reconhecimento do di-

reito vindicado pelo recorrente. 

2.3.1. Direito à identidade

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade

e direitos, como reza o art. 1º da Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos. Todos os direitos humanos são universais, interde-

pendentes, indivisíveis e inter-relacionados. A “orientação sexual” e

a “identidade gênero” são essenciais para a dignidade e humani-

dade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou

abuso28.

A “orientação sexual” consiste na capacidade que cada indiví-

duo tem de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual

28 Introdução aos Princípios de Yogyakarta - Princípios sobre a aplicação da
legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação se-
xual e identidade de gênero. Os Princípios de Yogyakarta são normas de
direitos  humanos e  de sua aplicação a questões  de orientação sexual  e
identidade de gênero. Afirmam a obrigação primária dos Estados de imple-
mentarem os direitos humanos. Cada princípio é acompanhado de deta-
lhadas recomendações aos Estados. Suas normas jurídicas internacionais são
vetores interpretativos, devendo ser observadas por todos os Estados. O do-
cumento foi elaborado a pedido de Louise Arbour, ex-alta comissária da
ONU para os Direitos Humanos, em novembro de 2006, na cidade indo-
nésia de Yogyakarta, por um grupo de 29 especialistas em Direito Interna-
cional dos Direitos Humanos de vários países. Foi apresentado, em 26 de
março de 2007, no Conselho de Direitos Humanos da ONU e posterior-
mente ratificado pela Comissão Internacional de Juristas. 
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por pessoas de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de

um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com esses in-

divíduos29. O que importa, contudo, para fins da presente discussão,

que envolve a alteração do nome e do gênero no assento de regis-

tro civil de transexual, não é a “orientação sexual”, mas a “identi-

dade de gênero”, que consiste 

na  experiência interna, individual e profundamente sentida
que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou
não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, inclu-
indo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envol-
ver, por livre escolha, modificação da aparência ou função
corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras
expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo
de falar e maneirismos30.

Sobre a identidade de gênero, é notório o caso de  CAITLYN

JENNER, transmulher, nascido BRUCE JENNER. Como atleta olímpico

conquistou a medalha de ouro no decatlo masculino nos Jogos

Olímpicos de 1976, mesmo ano no qual obteve o recorde mundial

daquela modalidade. Em junho de 2015, já sob a identidade de

CAITLYN JENNER, prestou  à  revista Vanity  Fair o  seguinte  depoi-

mento:

Eu sou eu. Eu sou uma pessoa. Este é quem eu sou. Eu não
estou preso no corpo de ninguém. Meu cérebro é muito
mais feminino do que masculino. Vamos dar-lhe a alma de
uma mulher e ver como ele lida com isso... Eu não estou
preso no corpo de ninguém. Eu sou quem eu sou como um
ser humano. 

29 Preâmbulo dos Princípios de Yogyakarta. 
30 Introdução aos Princípios de Yogyakarta. 
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[…] As pessoas olham para mim de forma diferente. Elas me
veem como um “macho”, mas meu coração e minha alma e
tudo o que eu faço na vida é parte de mim. Esse lado femi-
nino é parte de mim. É quem eu sou.  

[…] Sexualidade é quem você é por fora. Mas identidade de
gênero tem a ver com sua alma31.

Da simples leitura das declarações de CAITLYN JENNER é possí-

vel extrair o constrangimento a que se sujeitam as transmulheres

que se veem obrigadas a, em total violação à sua identidade de gê-

nero, serem identificadas civil e socialmente como homem, ou, no

máximo, como transexual, o mesmo valendo para os trans-homens.

Indubitável, assim, a ofensa à dignidade – como subjacente ao di-

reito à identidade – advinda da decisão que condiciona a alteração

do gênero à “conclusão” do processo de transgenitalização, inclu-

sive com a realização da cirurgia de mudança de sexo (neofaloplas-

tia  ou  neocolpovulvoplastia),  e  impõe  a  anotação  do  termo

“transexual” no registro de nascimento da pessoa trans. 

A afirmação  da  identidade  de  gênero, compreendida  pela

identidade  humana, encerra  a  realização  da  dignidade  no  que

tange à possibilidade de expressar todos os atributos e característi-

cas do gênero imanente a cada pessoa. 

Para o trans, ter uma vida digna implica necessariamente ter

reconhecida a sua identidade de gênero, sob a ótica psicossocial, a

31 Disponível  em:  http://ego.globo.com/famosos/noticia/2015/06/caitlyn-
jenner-se-reune-outras-transexuais-vivendo-nossa-verdade.html.  Acesso
em: 6 jul. 2016. 
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refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na socie-

dade. Nessa mesma linha a decisão da Terceira Turma do Superior

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.008.398,

em que reconhecido, à unanimidade, o direito de transexual à alte-

ração do prenome e designativo de sexo no registro civil.32 Im-

pende esclarecer que, naquele caso, o recorrente já havia realizado

a cirurgia de transgenitalização. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, corte

de origem do presente recurso, também já evoluiu no seu posicio-

namento, como se vê do seguinte acórdão33:

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL. TRANSGENÊRO. MUDANÇA DE NOME E
DE SEXO. AUSÊNCIA DE CIRURGIA DE TRAN-
GENITALIZAÇÃO.

Constatada e provada a condição de transgênero da autora,
é dispensável a cirurgia de transgenitalização para efeitos de
alteração de seu nome e designativo de gênero no seu regis-
tro civil de nascimento.

A condição de transgênero, por si só, já evidencia
que a pessoa não se enquadra no gênero de nasci-
mento, sendo de rigor, que a sua real condição seja
descrita em seu registro civil, tal como ela se apre-
senta socialmente. [Destaquei]

32  REsp 1.008.398, Relatora a Min. NANCY ANDRIGHI, DJe, 18 nov. 2009.

33 Apelação  Cível  70057414971  (CNJ:  0466124-36.2013.8.21.7000),  8ª
Câmara  Cível,  Relator  Desembargador  Rui  Portanova,  julgamento
unânime, 5 jun. 2014. Disponível em http://goo.gl/8pKOMt . Acesso em
6 jul. 2016.
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Destarte, impor a anotação do termo “transexual” no registro

de nascimento e/ou exigir a “conclusão” do processo de transge-

nitalização, com a realização da neocolpovulvoplastia, como requi-

sito para a alteração do gênero é o mesmo que negar, individual e

socialmente, a identidade masculina do recorrente, a qual integra a

sua imagem identitária, como ele se vê e é percebido, violando-se,

assim, o seu direito a uma vida digna. 

A desarmonia psicossocial que a  apresentação de um docu-

mento  – e a identificação civil em suas mais variadas situações  –

com dados que não correspondem  ao gênero com o qual se iden-

tifica  causa  à  sua  identidade pessoal  é  inegável,  e, muitas  vezes,

chega a ser fonte de violência. 

O Estado tem imposto – ou, ao menos, tem permitido que se

imponha – normas de gênero e orientação sexual às pessoas, por

meio de costumes, legislação e violência, e exerce controle sobre o

modo como elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como

se  identificam. Como  atesta  a  introdução  aos  Princípios  de

Yogyakarta, “o policiamento da sexualidade continua a ser pode-

rosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem como

à desigualdade entre os gêneros”. 

O presente caso bem reflete essa realidade, uma vez que  a

desproporcional exigência feita pelo juízo a quo configura exemplo

claro do policiamento da sexualidade como poderosa força subja-
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cente à persistente violência de gênero. Impedir que alguém que

se sente homem e se identifica como tal de ter essa informação –

sem reservas –  constante de seus documentos pessoais é, sem dú-

vida, uma violência. 

O trans-homem tem o direito de ser tratado, em todas as es-

feras de sua vida, inclusive a civil e social, como pertencente  ao

gênero masculino. Assim, o fato, que aparentemente pode ser con-

siderado simples, de  fazer constar dos seus documentos o termo

“transexual”, além de violar esse direito, enfraquece seu senso de

autoestima e de pertencimento à comunidade, podendo levá-lo a

reprimir sua identidade e  a  ter a vida marcada pelo medo e pela

invisibilidade.   

Fica claro, assim, que a identidade de gênero autodefinida por

cada pessoa constitui parte essencial de sua personalidade e um dos

aspectos mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e liber-

dade34. 

Não é demais lembrar que, historicamente, pessoas experi-

mentaram violações de direitos humanos em decorrência do fato

de serem transgêneros ou não pertencerem a grupos sexuais tradi-

cionalmente  identificados  em  determinadas  sociedades.  Desse

modo, não reconhecer o direito pleiteado pelo recorrente é tam-

bém perpetuar essas violações, indo na contramão do que se es-

34 Princípios de Yogyakarta. Princípio 3 - Direito ao reconhecimento perante
a lei. 
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pera de um Estado – e de um Judiciário – que busca garantir os

direitos humanos de todo indivíduo, em especial das minorias, in-

dependentemente da identidade de gênero. 

2.3.2. Direito ao reconhecimento

O direito ao reconhecimento pode ser definido como o di-

reito à manutenção da identidade  pessoal  e ao reconhecimento

dos direitos a ela inerentes perante a lei. Trata-se de direito essen-

cial para o deslinde do feito e, em especial, para fins de delimitação

do âmbito de proteção da norma porventura advinda da decisão

do Supremo no julgamento deste RE. 

Os Princípios de Yogyakarta o mencionam como “direito ao

reconhecimento perante a lei” e como seu corolário estabelecem o

dever  do  Estado  de  “implementar  programas  focalizados  para

apoiar socialmente todas as pessoas que vivem uma situação de

transição ou mudança de gênero” (Princípio 3, alínea f) e “tomar

todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que

sejam necessárias  para  respeitar  plenamente  e  reconhecer  legal-

mente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa” (Prin-

cípio 3, alínea b). 

O princípio do reconhecimento, além de prever que “toda

pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, como

pessoa perante a lei”, reza que: 
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[…] A orientação sexual e identidade de gênero autodefini-
das por cada pessoa constituem parte essencial de sua perso-
nalidade  e  um  dos  aspectos  mais  básicos  de  sua
autodeterminação, dignidade e liberdade. 
Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se submeter a procedi-
mentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, es-
terilização  ou  terapia  hormonal, como  requisito  para  o
reconhecimento legal de sua identidade de gênero. (Grifos
acrescidos)

Imperioso, então, concluir que, para fins de alteração do pre-

nome e designativo de sexo no registro civil, basta que o transe-

xual, por não desejar    ser identificad  o   e socialmente    reconhecid  o  

p  elo seu sexo biológico   (“de nascença”)     ou como transexual   – ou

seja, por uma questão de identidade –, apresente-se como do sexo

oposto e requeira a alteração. Não se pode exigir, conforme se ex-

trai  de  determinação  expressa dos  Princípios  de  Yogyakarta,  a

“conclusão” do  processo transexualizador  como requisito para o

reconhecimento legal de sua identidade de gênero, o que, no caso,

se concretizaria com a  alteração dos  assentos do registro  civil  do

recorrente. 

Na verdade, é possível que o processo transexualizador sequer

envolva a cirurgia de transgenitalização. De acordo com a Portaria

2.803 do Ministério da Saúde, editada em 19 de novembro de

2013, a aptidão para se submeter à cirurgia não significa que o

transexual  deva necessariamente se sujeitar a  esse tipo de trata-

mento. A Portaria, aliás, é  expressa,  conforme seu  art. 2º, I, em
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consignar que a meta terapêutica não se não restringe às cirurgias

de transgenitalização e demais intervenções somáticas35. 

De mais  a  mais, o recorrente, assim como diversos  outros

trans, não tem interesse em realizar a neocolpovulvoplastia, exata-

mente em razão dos riscos advindos de tal procedimento cirúr-

gico. Nesse contexto, deve ser reconhecido que a exigência feita

pelo juízo a quo viola também o direito à saúde e à liberdade. 

Quanto ao ponto, convém transcrever o que destacou a Pro-

curadoria-Geral da República na manifestação de fls. 225/253: 

Inicialmente, resulta do quadro fático definido no acórdão
recorrido que o recorrente não tem interesse em realizar a
cirurgia para alteração do sexo, pois a modificação do fenó-
tipo feminino para o masculino é extremamente arriscada e
ainda experimental no campo médico, expondo o indivíduo
a potenciais e graves sequelas.

Sobre os riscos, o pesquisador Gerald Ramsey assim escla-
rece:

35 Art. 2º  São  diretrizes  de  assistência  ao  usuário(a)  com  demanda  para
realização do Processo Transexualizador no SUS:
I  -  integralidade  da  atenção  a  transexuais  e  travestis,  não
restringindo ou centralizando a meta terapêutica às cirurgias de
transgenitalização e demais intervenções somáticas;
II - trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional;
III  -  integração  com as  ações  e  serviços  em atendimento ao Processo
Transexualizador, tendo como porta de entrada a Atenção Básica em saúde,
incluindo-se  acolhimento  e  humanização  do  atendimento  livre  de
discriminação, por  meio  da  sensibilização  dos  trabalhadores  e  demais
usuários e usuárias da unidade de saúde para o respeito às diferenças e à
dignidade humana, em todos os níveis de atenção. [Destaquei]
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Faloplastia é o termo cirúrgico para a modelagem ou for-
mação de um novo pênis. A histerectomia é um óbvio pré-
requisito  para  a  cirurgia  de redesignação sexual  em mu-
lheres-para-homens. É importante que seja feita por um ci-
rurgião familiarizado com a transexualidade, de modo a ser
realizada preparando a área genital do indivíduo para a re-
designação sexual. Não encontrei relatos de construções de
neofalos em que a função de ereção se parecesse  com a
função própria de um pênis congênito. No pênis congênito,
a turgescência, rigidez e elevação do falo é resultado do te-
cido erétil  que  se  enche  de sangue. Contudo, o neofalo
pode ser funcionalmente enrijecido por meio de vários ar-
tifícios internos e externos. Infelizmente, houve relatos de
uma tendência por parte de implantes rígidos para a erosão
e a extrusão. Implantes rígidos podem ainda ser uma fonte
de embaraço na medida em que o novo pênis fica perma-
nentemente ereto. Com implantes protéticos há uma alta
incidência de falha mecânica. (…) Com a faloplastia em ge-
ral foram relatados vários problemas. Além dos riscos cirúr-
gicos  normais, tais  como os  relacionados  à  anestesia  e  a
infecções, o transexual confronta-se com muitos outros ris-
cos. A lista que se segue é incompleta, mas representativa de
potenciais  complicações: –  espasmos  vesicais  (Hage, de
Graaf, von den Hoek e Bloem, 1993) – estenose do meato
– estreitamento de uma passagem (ibidem); – incontinência
urinária (Fitzpatrick, Szierzewski e McGuire, 1993); – co-
lite (Toolenaar, Freundt, Huikeshoen, Drogendijk, Jeekl e
Chada-Ajwani, 1993); – fístulas – deformidades das estrutu-
ras que ligam os órgãos ou, no caso da micção, que ligam
um órgão interno com o meio externo (Hage, de Graaf,
Bouman e Bloem, 1993); – necrose do neofalo – isto re-
sulta na perda ou morte literal do pênis; – cicatriz do local
doador – uma cirurgia hábil minimiza, mas não elimina a
cicatriz. (…) A habilidade funcional para urinar através do
neofalo é de extremo interesse para quase todas as transe-
xuais  mulher-para-homem. O retalho  vaginal  anterior  é
usado (Hage, Torenbeek, Bouman e Bloem, 1993) para mo-
delar  a  neo-uretra. Fístulas, estreitamentos, incontinência
urinária e urina residual são complicações comuns na nova
construção uretral. O uso de próteses para a micção traz um
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risco substancial de infecção e trauma, além de serem este-
ticamente insatisfatórias para a maioria dos transexuais36.

Condicionar a realização de tal procedimento médico à alte-
ração do registro civil, ainda que de modo indireto, vai de
encontro ao direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa
humana, valores  constitucionais  de  primeira  envergadura.
Não se pode, data vênia, exigir-se do indivíduo uma mutila-
ção física para assegurar direito constitucional básico assegu-
rado:  certamente  não  será  ela  –  a  transgenitalização  –
pressuposto para o exercício de um dos direito da personali-
dade.

Acrescente-se, tratar  de  cirurgia  extremamente traumática,
com pouquíssimas chances de êxito e riscos de deixar graves
sequelas, inclusive a perda completa da estrutura genital.

A cirurgia de redesignação do sexo somente pode ser admi-
tida e tolerada quando decorrente de opção livre e consci-
ente do transexual, por tratar-se de disposição do próprio
corpo.

Embora o parecer mencione a faloplastia, não a neocolpovul-

voplastia, as razões se aplicam perfeitamente à situação do recor-

rente, uma vez  que  o  risco  é  evidente  em relação  a  ambas  as

cirurgias, podendo ser considerado até maior na  neocolpovulvo-

plastia. Tanto assim que a Resolução 1.652/2002 do Conselho Fe-

deral de Medicina, que dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo,

afirma, no art. 5º, que “as cirurgias para adequação do fenótipo fe-

minino para masculino só poderão ser praticadas em hospitais uni-

versitários ou hospitais públicos adequados para a pesquisa”, não

36  RAMSEY, Gerald. Transexuais  – Perguntas  e  Respostas. Edições  GLS,
1998.
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fazendo a mesma exigência para as cirurgias destinadas à adequa-

ção do fenótipo masculino para feminino – faloplastia.

Isso reforça a conclusão de que a efetiva mudança da genitália

não é necessária para o reconhecimento de direitos à pessoa tran-

sexual. Existem  outras formas de transformação corporal aptas a

aproximar a aparência do indivíduo ao seu gênero de identificação,

situando-se a intervenção cirúrgica  no plano do tratamento, não

no plano dos direitos37. 

Como afirma ROGER RIOS, a medicalização do debate limita-

o  pela  perspectiva  do binarismo de gênero, segundo o  qual  as

identidades femininas e masculinas são definidas pelos profissionais

da área de saúde, a partir de características genética, gonodal, en-

dócrina, genital e psíquica, combinadas com as percepções social-

mente dominantes sobre o que é ser masculino e feminino, de

forma rígida e inflexível e, por isso, incompatível com um sistema

jurídico protetivo de direitos humanos. Nas palavras do autor: 

Se tal binarismo for adotado na concretização do direito à
saúde, estar-se-á reforçando a rigidez e a determinação por
terceiros (os detentores do saber médico e as crenças majori-
tárias sobre o que ser verdadeiramente feminino e mascu-
lino)  acerca  da  identidade  sexual  e  de  gênero  que  cada
indivíduo experimenta e desenvolve em sua vida; o que se
estará enfraquecendo, quando não comprometendo mortal-
mente, é o conteúdo jurídico dos direitos de liberdade, de

37 Nesse sentido: GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Transexualidade e Di-
reitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2014, p. 89-90. 
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igualdade, de não-discriminação e do respeito à dignidade
humana38.

Em contrapartida, não é demais exigir que haja um mínimo

de exteriorização da vontade do trans de se identificar  e ser co-

nhecido como do sexo oposto. Ou seja, não é razoável presumir o

direito à alteração pretendida  em relação  ao trans  que não apre-

sente processo mínimo de transformação de gênero que permita

perceber essa vontade de identificação individual e social. 

Ademais, não parece razoável reconhecer  a vivência do gê-

nero por mera funcionalidade (crossdressers39, drag queens, drag kings40

38 RIOS, Roger Raupp. Direito da Antidiscriminação, Sexo, Sexualidade e Gê-
nero: a Compreensão da Proibição Constitucional de Discriminação por Motivo de
Sexo. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flavia.
Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2008, p. 707-708. 

39 Crossdressers são pessoas que vestem roupa ou utilizam objetos associados
ao sexo oposto, por qualquer uma de muitas razões, desde vivenciar uma
faceta feminina (para os homens), masculina (para as mulheres), por moti-
vos profissionais ou para obter gratificação sexual, dentre outros. 

40 Drag é uma abreviação do termo “Dressed as a girl”. Drag queens designa os
que se montam de mulher e drag kings as que se montam de homem. 
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e transformistas41) – e apenas por isso – como circunstância apta a

gerar o direito à alteração para o gênero no qual está travestido. 

A seguinte lição é elucidativa quanto ao ponto: 

Reconhecendo-se a diversidade de formas de viver o gênero,
dois aspectos cabem na dimensão transgênero, enquanto ex-
pressões diferentes da condição. A vivência do gênero como:
1. Identidade (o que caracteriza transexuais e travestis); ou
como
2. Funcionalidade (representado por  crossdressers, drag queens,
drag kings e transformistas)42.

A vivência de gênero como mera funcionalidade pode até

atender a alguma necessidade pessoal, vivenciada de forma delimi-

41 Transformistas, grag-kings e drag-queens montam-se apenas em ocasiões e lu-
gares especiais, que eles sempre denominam noite, embora possa acontecer
durante o dia. Boates, festas, programas de televisão, entre outros. O tempo
(dia ou noite) é geralmente quem define o masculino ou feminino. Dizem:
“eu sou homem de dia e mulher de noite”. O corpo é modificado com maqui-
agem, roupa, espuma para fazer seios e ancas. Diante de uma transformista
“montada” não é possível saber se se trata de homem, mulher, travesti ou
transexual. A diferença entre transformistas e grag-kings ou drag-queens é o
fato de as últimas não terem a preocupação de “parecer mulher”. A maqui-
agem é carregada, a roupa exagerada, com altas plataformas, cabelos colori-
dos, etc. Essas distinções são apresentadas por Juliana Gonzaga Jayme, no
texto  “Travestis,  Transformistas,  Drag-Queens,  Transexuais:  identidade,
corpo  e  gênero.”  Disponível:
http://www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/painel3/JulianaJaime.pdf.
Acesso em: 6 jul. 2016. 

42 DE JESUS, Jaqueline Gomes. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e
termos.  Brasília,  2012,  p.  7.  Disponível  em:
https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTA
%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C3%83O_TRANS.pdf?
1334065989. Acesso em 6 de jul. 2016. 
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tada, mas, por não incluir a busca pela identidade, não gera de-

manda pelo reconhecimento.

O que parece razoável é que o direito postulado seja reconhe-

cido em relação àqueles que, de fato, almejem a vivência do gê-

nero como identidade, ainda que não o seja em relação aos que a

busquem apenas por funcionalidade, sem que esteja em causa aqui

o aspecto da orientação sexual  tampouco se exija a realização da

cirurgia de adequação. 

Em relação ao recorrente, não há dúvida de que está entre

aqueles que apresentam exteriorização da vontade de se identificar

como do sexo oposto (no seu caso, homem) e que, de fato, alme-

jam a vivência de gênero como identidade. De acordo com a já ci-

tada manifestação da Procuradoria-Geral da República: 

No caso, tem-se um homem que nasceu em corpo feminino.
A avaliação psicológica realizada pelo Departamento Médico
Judiciário do TJ/RS concluiu: “não há a necessidade da cirur-
gia, uma vez que sua masculinidade está evidente, independente da
anatomia de seus órgãos genitais”  (fl. 118).
Para a medicina, o recorrente é transexual […] Apesar de
possuir órgãos sexuais femininos, sentiu desde muito cedo –
antes dos 5 anos de idade – que o sexo anatômico não cor-
respondia à sua verdadeira identidade sexual. Durante muitos
anos  fez  hormonoterapia  (que  lhe  causou  infertilidade)  e
submeteu-se a mastectomia, possuindo todos os caracteres fí-
sicos  típicos  do  homem, como  está  claro  nas  fotografias
acostadas a estes autos (fls. 29/38). Não há nenhum traço de
feminilidade perceptível.

Embora nascido com o par cromossômico XX, atribuído ao
sexo feminino, “para os amigos, para os pacientes, para a fa-
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mília, para todos que o conhecem, Sandro é a pessoa que
sempre foi: o homem, o fisioterapeuta, o amigo, o marido de
Jane” (fl. 198), sua companheira há mais de uma década. Há
inúmeras provas da identificação social masculina nos autos,
reveladoras dessa condição em diversas etapas da vida do re-
corrente.

Fica clara, portanto, a violação do direito ao reconhecimento

advinda da decisão recorrida e, por conseguinte, a necessidade de

sua reforma. 

Segundo AXEL HONNETH, a negativa de reconhecimento gera

uma violência ou abuso físico, que consiste no impedimento de al-

guém estar fisicamente seguro no mundo, e uma violência não fí-

sica. Uma das formas de violência não física citada por HONNETH, e

aqui já abordada, é exatamente a exclusão de alguém de uma es-

fera de direitos, negando-lhe autonomia social e possibilidade de

interação. A isso  o autor denomina ostracismo social. A segunda

forma de violência não física é a negativa de valor a uma forma de

ser ou de viver, e é ela que está por trás das formas de tratamento

degradante e insultuoso a certas pessoas e grupos, pois promove o

desrespeito por maneiras individuais ou coletivas de viver43, exata-

mente como aconteceu no caso em apreço.

Ao ser impedido de alterar o registro civil, o transexual sofre

as duas formas de violências citadas por HONNETH. São-lhe negadas

43 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos
sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003, p. 213-219.
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a autonomia social, a possibilidade de interação e a vivência da sua

identidade. 

Não se trata apenas de  negar uma alteração formal, mas de

impedi-lo, ainda que indiretamente, de ser o que é, de ser reco-

nhecido como o que é e, ainda, de gozar de um direito básico, de

todo e qualquer ser humano: o de ter o prenome e o gênero se-

xual compatíveis  com a real condição morfológica e psicológica

do indivíduo.

Retomando o direito ao reconhecimento tal qual estabele-

cido nos Princípios de Yogyakarta, verifica-se que o instrumento

internacional é expresso  em  incluir  no seu  conteúdo  a alteração

do gênero constante dos documentos emitidos pelo Estado. É o

que se extrai da literalidade das alíneas c, d e e do Princípio 3 - Di-

reito ao reconhecimento perante a lei: 

Os Estados deverão: 

[…] 

c) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de
outros tipos que sejam necessárias para que existam procedi-
mentos pelos quais todos os documentos de identidade emi-
tidos pelo Estado que indiquem o sexo/gênero da pessoa –
incluindo  certificados  de  nascimento, passaportes, registros
eleitorais e outros documentos – reflitam a profunda identi-
dade de gênero autodefinida por cada pessoa.

d) Assegurar que esses procedimentos sejam eficientes, justos
e não-discriminatórios e que respeitem a dignidade e priva-
cidade das pessoas;
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e) Garantir que mudanças em documentos de identidade se-
jam reconhecidas em todas as situações em que a identifica-
ção ou desagregação das pessoas por gênero seja exigida por
lei ou por políticas públicas. 

Ora, é indubitável que a inclusão do termo “transexual” con-

fere ao procedimento de alteração de documentos emitidos pelo

Estado o caráter ineficiente, injusto, discriminatório e atentatório à

dignidade, o que é expressamente vedado na alínea d do Princípio

3 de Yogyakarta. 

O direito ao reconhecimento deve afirmar-se como um di-

reito, em primeiro lugar, e precisará traduzir-se em esforços públi-

cos  –  estatais  e  não-estatais  –  que  retirem, ou,  ao  menos,

minimizem, as  consequências jurídicas de um estigma social  so-

frido pelo indivíduo estigmatizado. 

De ressaltar que a reparação da injustiça, no caso, não é de ca-

ráter apenas individual, mas social. Como afirma JOSÉ REINALDO DE

LIMA LOPES, “a luta pelo reconhecimento é uma disputa pelo reco-

nhecimento da dignidade da pessoa aviltada ou ofendida pela mai-

oria; e  é também uma luta  contra  a injustiça, que consiste  em

aviltar um grupo inteiro”44. 

44 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito ao reconhecimento para gays e
lésbicas. Sur, Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, v. 2., n. 2,
2005. 
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2.3.3. Direito à privacidade/intimidade

Outro  direito  fundamental diretamente ligado ao caso é o

direito  à  privacidade,  que,  nos  termos  do  Princípio  6  de

Yogyakarta, “inclui a opção de revelar ou não informações relativas

à sua orientação sexual ou identidade de gênero, assim como de-

cisões e escolhas relativas a seu próprio corpo”. 

Com a finalidade de garantir a efetiva proteção do direito à

privacidade, os Princípios de Yogyakarta estabelecem, na alínea f do

mesmo dispositivo, o dever do Estado de: 

f) Assegurar o direito de todas as pessoas poderem escolher,
normalmente, quando, a quem e como revelar informações
sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero, e pro-
teger todas as pessoas de revelações arbitrárias ou indesejadas,
ou de ameaças de revelação dessas informações por outras
pessoas. 

A decisão impugnada viola o direito à privacidade, na me-

dida em que, ao impor a inclusão do termo “transexual” nos assen-

tos  do  registro  civil  do trans-homem, acaba  por  impedi-lo  de

escolher quando, a quem e como revelar informações sobre sua

identidade de gênero. 

Viola, ainda, o art. 5º, inciso X, da Constituição, que diz se-

rem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material

ou moral decorrente de sua violação”, e, no âmbito internacional,
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o art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o art. 17

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o art. 11 (2)

(3) da Convenção Americana de Direitos Humanos, que assegu-

ram que “ninguém será objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais

em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspon-

dência, nem de ataques a sua honra ou a sua reputação” e que

“toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências

ou ataques”. 

Também a Convenção Europeia de Direitos Humanos fala

do direito à vida privada, em seu art. 8º, sendo este, aliás, o disposi-

tivo indicado como violado no caso  Christine Goodwin vs. Reino

Unido, julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 2002

e que será tratado adiante. 

As normas citadas demonstram que o ordenamento jurídico

interno e internacional assegura a tutela do núcleo íntimo pessoal

de cada um, sem fazer qualquer distinção ou restrição quanto aos

sujeitos titulares desse direito, não havendo, portanto, razões para

excluir dessa esfera de proteção os transexuais. 

2.3.4. Direito à igualdade e à não discriminação

O respeito  pela identidade de gênero é  parte  essencial  da

igualdade entre homem e mulher assegurada no art. 5º, I, da Cons-

tituição, no art. 24 da Convenção Americana de Direitos Huma-
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nos, no art. I, primeira parte, da Declaração Universal dos Direitos

Humanos e no art. 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis

e Políticos. 

É parte  igualmente essencial do direito à não discriminação

por motivos de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero,

tal como assegurado na Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos (art. I, primeira parte) e nos seguintes tratados ratificados pelo

Brasil: Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  (art.  2) e

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (arts. 2, 4, 24 e

26). 

De destacar, ademais, o artigo 1.1. da Convenção Interameri-

cana  contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância  – assi-

nada, apesar de ainda não ratificada, pelo Brasil  –, que  estabelece

expressamente o sexo, a orientação sexual, a identidade e a expres-

são de gênero como fator de discriminação45. 

45 “Artigo 1 Para os efeitos desta Convenção: 1. Discriminação é qualquer
distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pú-
blica ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reco-
nhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais
direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos
internacionais aplicáveis aos Estados Partes. A discriminação pode ba-
sear-se em nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade
e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião po-
lítica ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível
educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou des-
locado interno, deficiência, característica genética, estado de saúde física ou
mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, ou
qualquer outra condição.” (Negritos acrescidos). 
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Também os Princípios de Yogyakarta  tratam da isonomia e

especificamente da não discriminação por motivações de gênero,

nos seguintes termos:  

Princípio  1  -  DIREITO AO GOZO UNIVERSAL DOS DIREITOS

HUMANOS

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. Os seres humanos de todas as orientações sexuais
e identidades de gênero têm o direito de desfrutar plena-
mente de todos os direitos humanos.

Os Estados deverão:

[…] 

d) Integrar  às  políticas  de Estado e ao processo decisório
uma abordagem pluralista que reconheça e afirme a inter-
relacionalidade  e  indivisibilidade  de  todos  os  aspectos  da
identidade humana, inclusive aqueles relativos à orientação
sexual e identidade de gênero.

Princípio 2 - DIREITO À IGUALDADE E À NÃO DISCRIMINAÇÃO

Todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direi-
tos humanos livres de discriminação por sua orientação se-
xual ou identidade de gênero. Todos e todas têm direito à
igualdade perante à lei e à proteção da lei sem qualquer dis-
criminação, seja ou não também afetado o gozo de outro di-
reito  humano.  A  lei  deve  proibir  qualquer  dessas
discriminações e garantir a todas as pessoas proteção igual e
eficaz contra qualquer uma dessas discriminações. A discri-
minação com base na orientação sexual ou identidade gê-
nero  inclui  qualquer  distinção,  exclusão,  restrição  ou
preferência baseada na orientação sexual ou identidade de
gênero que tenha o objetivos ou efeito de anular ou prejudi-
car a igualdade perante à lei ou proteção igual da lei, ou o
reconhecimento, gozo ou exercício, em base igualitária, de
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todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais. A
discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de
gênero pode ser, e comumente é, agravada por discriminação
decorrente de outras circunstâncias, inclusive aquelas relacio-
nadas ao gênero, raça, idade, religião, necessidades especiais,
situação de saúde e status econômico.

Os Estados deverão:

a) Incorporar os princípios de igualdade e não discriminação
por motivo de orientação sexual e identidade de gênero nas
suas constituições nacionais e em outras legislações apropria-
das, se ainda não tiverem sido incorporados, inclusive por
meio de emendas e interpretações, assegurando-se a aplica-
ção eficaz desses princípios;

[…] 

c) Adotar legislação adequada e outras medidas para proibir e
eliminar a discriminação nas esferas pública e privada por
motivo de orientação sexual e identidade de gênero;

d) Tomar as medidas adequadas para assegurar o desenvolvi-
mento das pessoas de orientações sexuais e identidades de
gênero diversas, para garantir que esses grupos ou indivíduos
desfrutem ou  exerçam igualmente  seus  direitos  humanos.
Estas medidas não podem ser consideradas como discrimina-
tórias;

e) Em todas as respostas à discriminação na base da orienta-
ção sexual ou identidade de gênero deve-se considerar a ma-
neira  pela  qual  essa  discriminação  tem  interseções  com
outras formas de discriminação;

f) Implementar todas as ações apropriadas, inclusive progra-
mas de educação e treinamento, com a perspectiva de elimi-
nar  atitudes  ou  comportamentos  preconceituosos  ou
discriminatórios, relacionados à ideia de inferioridade ou su-
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perioridade de qualquer orientação sexual, identidade de gê-
nero ou expressão de gênero.

Desse modo, é possível relacionar o direito dos transexuais à

alteração dos  assentos do registro  civil com o conteúdo essencial

do direito  à igualdade e com a proibição de discriminação por

motivo de identidade de gênero. 

Ao permitir a alteração do gênero do trans, independente-

mente da “conclusão” do processo de transgenitalização e sem a

exigência de qualquer anotação referente à situação de transexuali-

dade, o Estado cumpre os princípios da isonomia e da dignidade

da pessoa humana – como expressamente previstos no âmbito in-

terno e internacional. 

Ressalte-se que impor  a anotação do termo “transexual” no

registro de nascimento, em favor da realidade biológica e em detri-

mento da realidade individual e psicossocial – e por que não dizer

morfológica, já que a aparência do transexual em tudo se asseme-

lha ao gênero oposto ao biológico –, também constitui medida de

segregação, incompatível com o respeito ao direito à igualdade e à

não discriminação. 

Como a legislação, para fins de registro, somente reconhece

dois sexos, o feminino e o masculino, a averbação do termo “tran-

sexual”, ainda que sigilosa, equivale a manter o recorrente em es-

tado  de  anomalia  e  a  impingir-lhe  rótulo  segregacionista  e
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discriminatório, submetendo-o ao constrangimento de ter de ser

identificado como uma “terceira” categoria. 

De acordo com MAÍRA DINIZ:

Manter  a  informação  na  certidão  de  nascimento  de  que
houve a modificação do nome e sexo jurídicos, em razão de
ação judicial, reforça o estigma e o preconceito sofridos pela
pessoa transexual ou travesti. 

O objetivo maior desta alteração reside em garantir o direito
à identidade do postulante, preservando-o de futuras discri-
minações. Este objetivo não se concretizaria se fosse permi-
tido  que  a  informação  da  retificação  constasse  na  sua
certidão de nascimento. Todas as vezes em que for necessário
apresentar referido documento haveria a indisposição com
relação à averbação escancarada46.

Assim, na ponderação entre os princípios da publicidade e da

(suposta)47 veracidade dos registros públicos e o direito à igualdade

e à não discriminação, este deve prevalecer. 

Entender de modo diverso deixa claro que a condição transe-

xual é que motiva a restrição, de forma consciente e proposital, o

que é fácil, aliás, de constatar e contrastar com o direito  à igual-

dade e seu mandamento antidiscriminatório já referenciados.

46 DINIZ, Maíra Coraci. Direito à Não Discriminação: Travestilidade e Transexua-
lidade. São Paulo: Estúdio Editores, 2014, p. 52. 

47 “Suposta”, porque, na perspectiva aqui defendida, a verdade para o trans –
e que ele almeja ver reconhecida como tal também pela sociedade –, é da
sua natureza masculina, não transexual. A sua verdade, para fins de identi-
dade e reconhecimento, é de pertencer ao gênero masculino e vice-versa
em relação à transmulher. 
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Ainda que se sustente a ausência de intenção discriminatória

contra transexuais, ao argumento de que a distinção decorre ape-

nas do sexo biológico, evidencia-se, no caso, a discriminação indi-

reta,  não  intencional.  Com  efeito,  o  binarismo  de  gênero,

aparentemente neutro e sem propósito discriminatório, tem im-

pacto diferenciado e prejudicial em face dos transexuais que su-

portam o  resultado  de  privação  do  direito  à  documentos  com

informações compatíveis com a sua identidade de gênero48.

2.3.5. Direito a recursos jurídicos e a medidas corretivas

O Princípio 28 de Yogyakarta estabelece o direito a recursos

jurídicos e medidas corretivas, também aplicável ao caso, nos se-

guintes termos: 

Princípio  28  -  DIREITO A RECURSOS JURÍDICOS E MEDIDAS

CORRETIVAS EFICAZES

Toda pessoa vítima de uma violação de direitos humanos,
inclusive violação por motivo de orientação sexual ou iden-
tidade de gênero, tem direito a recursos jurídicos eficazes,
adequados e apropriados. As medidas adotadas com o obje-

48 Nesse sentido, afirmam ROGER RIOS e ALICE RESADORI, não em relação à
alteração de registros em si, mas ao uso de banheiros públicos por transe-
xuais. RIOS, Roger Raupp; RESADORI, Alice Hertzog. Direitos huma-
nos, transexualidade  e  “direito  dos  banheiros”.  Revista  Direito  e  Práxis.
UERJ, 2015, p. 14 [no prelo]. 
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tivo de fornecer reparação a pessoas de orientações sexuais e
identidades de gênero diversas, ou de garantir o desenvolvi-
mento apropriado dessas pessoas, constituem elementos es-
senciais do direito a recursos jurídicos e medidas corretivas
eficazes.

Os Estados deverão:

a) Estabelecer os procedimentos jurídicos necessários, inclu-
indo a revisão de leis e políticas, para assegurar que as vítimas
de violações de direitos humanos por motivo de orientação
sexual  ou identidade de gênero tenham acesso a  medidas
corretivas plenas, através de restituição, compensação, reabili-
tação, satisfação, garantia de não repetição e/ou qualquer ou-
tro meio que seja apropriado;

Reconhecer a  possibilidade de alteração de gênero no as-

sento de registro civil de transexual, mesmo sem a realização de

procedimento cirúrgico de adequação de sexo é, sem dúvida, uma

forma de revisar uma política e, assim, assegurar que o recorrente,

vítima de violação de direitos fundamentais por motivo de identi-

dade de gênero, tenha acesso  “a medidas corretivas plenas, através de

restituição, compensação, reabilitação, satisfação, garantia de não repetição”

(Princípio 28). 

2.4. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos e da Corte Europeia de Direitos Humanos
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O recurso às experiências internacionais, no processo de fun-

damentação judicial e de implementação de políticas públicas, não

é fenômeno novo e pode ser facilmente identificado na jurispru-

dência brasileira. 

No presente caso, o aporte de direito  internacional  é  rele-

vante por envolver questão que, apesar de já debatida no Judiciário

brasileiro,  ainda  não  foi  enfrentada  pela  Corte  Constitucional.

Além disso, a demanda pelo reconhecimento de direitos dos cida-

dãos que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou

transgêneros, como já visto, consolida-se em escala global, caracte-

rizando-se como nova etapa na afirmação histórica dos direitos

humanos.

As normas que protegem os interesses da comunidade inter-

nacional como um todo protegem também os interesses das socie-

dades domésticas49. Por conseguinte, não há motivos cabais  para

impedir que conceitos, institutos e decisões de direito internacio-

nal sejam adotadas, em determinadas situações, como paradigma

para o enfrentamento de desafios internos; pelo contrário, esse re-

curso deve ser estimulado. 

Reporta-se, portanto, ao debate jurídico  das Cortes Intera-

mericana e Europeia de Direitos Humanos, a fim de que sejam

49 NIJMAN, Janne; NOLLKAEMPER, André. New perspectives on the divide
between National & International Law. New York: Oxford University Press
Inc., 2007.
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apresentados subsídios valiosos para o aprimoramento da discussão

no Brasil. 

O caso  emblemático  na  Corte  Interamericana  de Direitos

Humanos (Corte IDH) a respeito do direito à não discriminação

por razão de orientação sexual ou identidade de gênero é o Atala

Riffo vs. Chile50, em que se impugna decisão da Suprema Corte do

Chile que concedeu a guarda das três filhas de KAREN ATALA ao pai,

sob o argumento de que a mãe, em razão da união  afetiva com

pessoa do mesmo sexo, não poderia manter a custódia das crian-

ças.

A Corte IDH entendeu que o Chile violou os arts. 1.1 e 24

da Convenção Americana  de Direitos Humanos, por afrontar o

princípio da igualdade e não discriminação. Interpretou-se o art.

1.1. como  cláusula  aberta,  incluindo-se  na  lista  dos  chamados

“motivos proibidos”51 a categoria “orientação sexual”. Destarte, fi-

cou assentado que o direito à não discriminação pautado na orien-

tação sexual  não se  limita  à condição de ser  homossexual,  mas

50 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Atala Riffo vs. Chile.
Fondo, reparaciones y costas. 24 fev. 2012. Série C No. 239. 

51 “Motivos proibidos” é a tradução da expressão “Prohibited Grounds of Discri-
mination”, comumente utilizada nos Sistemas de Proteção de Direitos Hu-
manos  para designar os temas em que é quase impossível imaginar causa
razoável de um tratamento  diferenciado  justificado. Correspondem a ca-
racterísticas das pessoas que não parecem ser relevantes para fins de diferen-
ciação que o Estado deseje realizar para alcançar algum propósito legítimo,
tais como, raça, cor, ascendência, religião, nacionalidade, origem étnica, ci-
dadania, sexo (incluída a identidade de gênero), orientação sexual, estado
civil, posição familiar e incapacidade.        
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inclui outras expressões ligadas ao projeto de vida de cada indiví-

duo (incluída a identidade de gênero). 

Segundo o entendimento da Corte  IDH, as  alegações  por

parte de um Estado de não existência de consenso quanto aos di-

reitos das minorias sexuais não podem ser consideradas como um

argumento válido para negar-lhes seus direitos humanos, ou para

perpetuar e reproduzir a discriminação que há muito tais minorias

vem sofrendo52. Destacou, assim, que, no âmbito dos direitos hu-

manos, a interpretação deve sempre ser feita orientada pelo princí-

pio pro homine, ou seja, da forma mais favorável ao indivíduo. 

Foi reforçada a consideração do direito à igualdade e à não

discriminação como  jus  cogens,  assentando-se que uma distinção

que carece de justificação objetiva e razoável é efetivamente discri-

minatória  e que o Estado, no exercício do chamado controle so-

cial, deve agir  nos  limites  da  razoabilidade e proporcionalidade,

levando em conta cada uma das pessoas que será atingida por tal

decisão ou ação. Logo, deve ser proibida qualquer norma, decisão

ou prática de direito interno, seja por parte de autoridades estatais

52 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Atala Riffo vs. Chile.
Fondo, reparaciones y costas. 24 fev. 2012. Série C No. 239, § 92. No
mesmo sentido: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório
Anual 2012. OEA/Ser.L/V./II.147. Doc.1, adotado em 05 de março de
2013, p. 63-64.
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ou por particulares, que diminua ou restrinja, de qualquer  modo,

os direitos de uma pessoa a partir de sua orientação sexual53. 

Ainda sobre a isonomia e a não discriminação, a Corte IDH,

na Opinião Consultiva OC-4/84, 19/01/1984, Série A, No.4, des-

tacou que a noção de dignidade da pessoa é inseparável da igual-

dade  de  direitos, que  decorre  da  natureza  do  gênero  humano,

sendo incompatível com qualquer situação que leve um grupo a

ser tratado com hostilidade e discriminação, por ser considerado

inferior a outro. Segundo a Corte, criar diferenças de tratamento

entre seres humanos os diminui e desclassifica, viola a honra, dig-

nidade e a ética do direito54. 

Na jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos

(Corte EDH) verificou-se uma evolução nos debates sobre a pro-

teção dos direitos das populações  LGBTT, em especial nos casos

fundamentados na violação do art. 8 da Convenção Europeia de

Direitos Humanos (CEDH), que trata do direito ao respeito pela

vida privada e familiar55. 

53 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Atala Riffo vs. Chile.
Fondo, reparaciones y costas. 24 fev. 2012. Série C No. 239, § 91. Na oca-
sião, a Corte mencionou o caso Yatama Vs. Nicarágua, 23/06/2005, Série
C, No. 127, §§ 184 e 185. 

54 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva OC-
4/84, 19/01/1984, Série A, No.4,Proposta de Modificação da Constitui-
ção Política da Costa Rica relacionada à Naturalização. 

55 “Artigo 8. Direito ao respeito pela vida privada e familiar. 1. Qualquer pes-
soa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio
e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pú-
blica no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver pre-
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Recentemente, em 21 de julho de 2015, a Corte EDH decla-

rou que a Itália violou o art. 8º da CEDH ao deixar de reconhecer

juridicamente a união civil  de três casais homossexuais, no caso

Oliari e outros vs. Itália, condenando o País a, dentre outros, criar

mecanismos legais de reconhecimento da união civil entre pessoas

do mesmo sexo56. 

Antes disso, a Corte EDH já havia julgado, em 2002, o caso

emblemático referente à proteção de direitos de transexuais: Chris-

tine Goodwin vs. Reino Unido57. 

CHRISTINE GOODWIN é uma transmulher que, antes do autor-

reconhecimento da identidade feminina e dos tratamentos hormo-

nais e cirúrgicos, foi casada com uma mulher e teve quatro filhos.

O caso relata uma série de prejuízos  por ela  sofridos, em decor-

vista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática,
seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o
bem - estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das in-
fracções penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direi-
tos e das liberdades de terceiros.”

56  Segundo a Corte EDH, a proteção italiana dada à união homoafetiva por
meio  dos  chamados  “acordos  de  coabitação”, admitidos  no  País  desde
2013, é insuficiente, pois não garante as necessidades centrais de um casal
em relacionamento estável e não supre as exigências da Convenção Euro-
peia de se proteger direitos como a assistência médica e herança. A decisão
explicitou que os países não são obrigados pela CEDH a permitir o casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo, mas esta exige que existam mecanis-
mos  legais  que  garantam  a  esses  casais  a  mesma  proteção  jurídica
assegurada aos casais heterossexuais, o que não acontece no caso da Itália.
CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Oliari e outros vs. Itália. 21
jul. 2015. 

57 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso  Christine  Goodwin  vs.
Reino Unido. 11 jul. 2002. 
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rência do fato de ser transexual e de não ter a alteração dos docu-

mentos, como o assédio no trabalho, a obrigatoriedade de contri-

buir para a previdência social  inglesa até os 65  (sessenta e cinco)

anos de idade, não até os 60  (sessenta), a necessidade de contar

com 44 (quarenta e quatro) anos, e não 39 (trinta e nove), de con-

tribuição para se aposentar e a impossibilidade de se casar. 

Entendeu a  Corte  EDH que  o Reino Unido, ao impedir a

alteração jurídica do gênero dos transexuais, mesmo após a cirur-

gia realizada pelo sistema público de saúde, causou um sério con-

flito  entre  a  realidade  social  e  a  lei, colocando-os  em posição

anômala, que os submete a sentimentos de vulnerabilidade, humi-

lhação e ansiedade. 

Apesar de a situação de CHRISTINE GOODWIN distinguir-se da

presente  quanto à não submissão  à cirurgia de transgenitalização,

tal  circunstância não  é suficiente para negar o direito vindicado

pelo recorrente e  impedir que as  conclusões alcançadas no caso

europeu sejam aqui empregadas. 

Na verdade, a Corte consignou na decisão (parágrafos 81-83)

que a impossibilidade de o transexual adquirir todas as característi-

cas biológicas do sexo oposto não tem importância definitiva no

enquadramento da questão e que os argumentos apresentados pela

Medicina e pelos conhecimentos científicos não são determinantes

para fins de reconhecimento jurídico dos transexuais.  
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Ponderou também que os fatores biológicos não são decisivos

para negar a possibilidade da alteração de gênero do transexual, in-

dicando outros fatores como o reconhecimento da disforia de gê-

nero, o  oferecimento  de  tratamento, inclusive  cirúrgico, para

aproximar o indivíduo o máximo possível do gênero com o qual

se identifica, e a própria assunção, no meio social, do novo gênero

pelo transexual (parágrafo 100). 

Entendeu, ainda, a Corte EDH não estar demonstrado que

alteração do estado civil dos trans implica concreta violação do in-

teresse público. Ao contrário, afirmou ser razoável  esperar a to-

lerância da sociedade em relação a eventuais inconvenientes, a fim

de  permitir  aos  indivíduos  viver  com dignidade  e  respeito, de

acordo com a identidade sexual  por eles escolhida com grande

custo pessoal, concluindo pela violação do  direito à vida privada

protegido pelo art. 8 da CEDH (parágrafos 91, in fine). 

Em condições dessa estirpe, sobretudo diante das similitudes

fático-jurídicas dos casos, o precedente da Corte EDH funciona

como autêntico método de interpretação jurídica e abre, no as-

pecto em exame, pauta hermenêutica para compreensão do sen-

tido  e  do  alcance  do  princípio  constitucional  da  dignidade  da

pessoa humana e seus corolários58. 

58 Importante registrar, por outro lado, que a Corte EDH assentou, no pará-
grafo 103 da decisão, que a fixação pelo Estado das condições necessárias
para a retificação de gênero insere-se no âmbito da chamada margem de
apreciação. 
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2.5. O procedimento a ser utilizado para a alteração do gê-
nero no Registro Civil

O Registro Civil  tem presunção de veracidade e des-

tina-se  a  dar  publicidade ao  estado da  pessoa. O entendi-

mento  da  Procurador ia-Geral  da  República  é  de  que  a

alteração dos dados do transexual deve observar, em pleni-

tude, a  conformidade  entre  a  identidade  de  gênero  e  a

identidade  civil,  social  e  jur ídica,  vendado-se,  portanto,

qualquer menção ao termo “transexual” ou ao gênero biológico

nos respectivos assentos. 

É necessár io, então, que o procedimento notar ial ado-

tado  para  a  alteração  do  sexo  conjugue tanto  as garantias

da veracidade e publicidade do ato administrativo de rede-

signação quanto  a  garantia  do  reconhecimento  da identi-

dade de gênero.   

A Lei 6.015/73 estabelece, no art. 16, que “o s oficiais

e  os  encarregados  das  repartições  em que se  façam os  re -

gistros  são obrigados a lavrar  certidão do que lhes  for re -

querido e a fornecer às  partes  as informações solicitadas”.

No  art. 17, assegura  que  “qualquer  pessoa  pode  requerer
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certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcio-

nár io o motivo ou interesse do pedido”.  

Mais adiante,  a Lei 6.015/73 enumera três exceções à

publicidade, nenhuma delas referente à situação do transe-

xual: (I) no art. 4559, que trata da certidão de filhos havidos

fora  do  casamento, o  que, em razão  do  art. 227, §  6 o, da

Constituição, já está superado; (II) no art. 57, § 6o, que pos-

sibilidade a não averbação do nome alterado quando a mu-

dança for  provocada  por  fundada  coação  ou  ameaça

decorrente de colaboração com apuração de cr ime 60; e (III)

nos arts. 95 e  9661, referentes à  adoção, que preveem a la-

vratura  de um  novo  registro  em  nome  dos  pais  adotivos,

com o cancelamento do assento original, sendo vedado ao

oficial fornecer certidão do mandado arquivado, “a não ser

59 “Art. 45 A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subse-
quente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou aver-
bação a esse respeito, como se fosse legítimo; na certidão de casamento
também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer
dos casos, determinação judicial, deferida em favor de quem demonstre le-
gítimo interesse em obtê-la.”

60 “Art. 57  A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivada-
mente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publi-
cando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta
Lei. […] § 6o Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação
previstos neste artigo serão processados em segredo de justiça.”    

61 “Art. 96 Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original
do menor.”
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por  determinação  judicial  e  em  segredo  de  justiça, para

salvaguarda de direitos”.  

A  última  hipótese  está  também regulada  no  Estatuto

da Criança e do Adolescente  que  prescreve, nos arts. 47  e

48, o seguinte: 

Art. 47  O  vínculo  da  adoção  constitui-se  por  sen -
tença judicial, que será inscr ita no registro civil  me -
diante mandado do qual não se fornecerá certidão.

§ 1o A inscrição consignará  o nome dos adotantes  como
pais, bem como o nome de seus ascendentes.

§ 2o O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o re-
gistro original do adotado.

§ 3o A pedido do adotante, o novo registro poderá ser la-
vrado no Cartório do Registro Civil do Município de sua
residência.

§ 4o Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá
constar nas certidões do registro.

§ 5o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e,
a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modifica-
ção do prenome.

[…] 

§ 8o O processo relativo à adoção assim como outros a ele
relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu
armazenamento em microfilme ou por outros meios, garan-
tida a sua conservação para consulta a qualquer tempo.

Art. 48 O adotado tem direito de conhecer sua origem bio-
lógica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no
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qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após
completar 18 (dezoito) anos.

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser
também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a
seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psi-
cológica.

Nos países onde a alteração do registro civil dos tran-

sexuais  é  regulada, a  legislação  or ienta-se  no  sentido  da

não  publicidade  da  mudança  do sexo. Nesses  termos, as

leis: (I) espanhola62, que estabelece que não se dará publici-

dade, sem autorização específica, às alterações referentes ao

sexo da pessoa; (II) portuguesa63, que determina que as cer -

tidões integrais do assento em que averbada a mudança de

nome e sexo só  sejam fornecidas  a  requer imento do pró-

prio  interessado, seus  herdeiros  ou  autoridades  judiciais  e

policiais para investigação ou instrução cr iminal; e (III) ita -

62 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 2017). “Artículo 7. Publicidad.
No se dará publicidad sin autorización especial de la rectificación registral de la
mención  relativa  al  sexo  de  la  persona.”  Disponível  em:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-5585. Acesso em: 6
jul. 2016. 

63 Código de Registro Civil português. “Art. 214º Quem pode pedir certidões.
[…] 3 - Dos assentos a que se mostre efectuado qualquer averbamento de mudança
de sexo e consequente alteração de nome próprio, só podem ser passadas certidões de
cópia integral ou fotocópias a requerimento do próprio, dos seus herdeiros e das auto-
ridades judiciais  ou policiais  para efeitos de investigação ou instrução criminal.”
Disponível  em:  http://www.irn.mj.pt/sections/irn/legislacao/docs-
legislacao/codigo-do-rc/downloadFile/file/Codigo_do_Registo_Civil-
Set09.pdf?nocache=1252073052.76. Acesso em: 6 jul. 2016. 
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liana64, que  determinada  que,  após  a  alteração, a  certidão

seja  expedida  apenas  com  a  indicação  do  novo  nome  e

sexo da pessoa. 

À luz  do princípio  da  dignidade da  pessoa  humana e

ante  a  necessár ia  proteção  das  minorias  trans, a  Procura-

dor ia-Geral da República propõe o aporte do direito com-

parado e o  recurso à analogia para que, a  partir  da leitura

conjugada  dos  dispositivos  supracitados  da  Lei  de  Regis-

tros  Públicos  e  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,

uma vez  realizada a  averbação 65 do nome e do gênero do

recorrente,  seja vedada  a  inclusão, ainda  que  sigilosa, do

termo  “transexual” ou  do  sexo biológico  nos  respectivos

assentos,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a  pedido  do

próprio        interessado  e  por  ordem judicial,       a  divulgação  da

64 L. 14 aprile 1982, n. 164. Norme in materia di rettificazione di attribuzi-
one di sesso. “5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia
stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola in-
dicazione  del  nuovo  sesso  e  nome.” Disponível  em:
http://www.esteri.it/mae/doc/l164_1982.pdf. Acesso em: 6 jul. 2016. 

65 A utilização do termo “averbação” é o mais adequado para tratar da ques-
tão. A mudança de nome e de sexo é averbada no assento de nascimento
original, não havendo necessidade da lavratura de novo assento, até porque
não há outro nascimento, mas apenas o reconhecimento da identidade de
gênero assumida no processo de desenvolvimento da personalidade de pes-
soa já nascida. Essa é uma posição intermediária, uma vez que figura entre
aquela que prevê a solução do caso por meio da anotação no registro e a
que propõe a emissão de nova certidão de nascimento, como propõe o já
citado Projeto de Lei 5.002/2013. 
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realização  da mudança  na  margem do  registro  (“alteração

do prenome e do sexo”).  

2.6. Os reflexos do reconhecimento do direito à alteração do
gênero no registro civil dos transexuais

O estado civil, em que pese seja corriqueiramente utilizado

para designar a situação da pessoa em relação ao casamento ou en-

tidade familiar, engloba outras qualidades referentes a seu status ju-

rídico nas  esferas  física, privada e pública. O gênero, tal  qual  o

nome, está entre as qualificações pelas quais as pessoas passa a se

autoidentificar e a ser identificada na sociedade. Portanto, a ação de

alteração de gênero decorrente da transexualidade, sob este enfo-

que e na medida em que constitui um novo estado, classifica-se,

como constitutiva. 

Na lição de Orlando Gomes, o estado é uma “qualidade jurí-

dica decorrente da inserção de um sujeito numa categoria social,

da qual derivam, para este, direitos e deveres”. Diante disso, é ne-

cessário perquirir os reflexos do  reconhecimento do direito  à

alteração jurídica do gênero dos transexuais. 

A alteração do sexo nos assentos do registro civil, sem

a  inclusão  do  termo  “transexual”, poderá  ter  implicações

no casamento e na união estável, nos cr itér ios para promo-

69



PGR Recurso Extraordinário 670.422 – RS

ção na carreira66, na  aprovação em testes  de aptidão física,

nas  atividades de desporto, na  segur idade social, na aplica-

ção  da  Lei  Mar ia  Penha,  na  determinação  do  estabeleci-

mento  prisional  onde  deverão ficar  sob  custódia  ou

cumprirem pena, na  investigação cr iminal, na afer ição  dos

cr itér ios de alistamento eleitoral e na prestação obrigatória

de serviço militar pelos transexuais. 

Apesar de não integrarem o pedido do recorrente e da

possibilidade de serem enfrentadas  em ações  autônomas, é

recomendável, dada a sistemática da repercussão geral, que

tais questões sejam sopesadas na apreciação do presente re -

curso.  

No que tange ao casamento, eventual omissão do tran-

sexual quanto à sua identidade de gênero e ao processo de

transgenitalização pode dar ensejo à configuração de vício

de vontade, permitindo-se anular o ato jur ídico, sob o fun-

damento  de  erro  essencial  quanto  à  pessoa  (art. 1.556  do

Código Civil). Além disso, demonstrada a existência de da-

nos morais  e mater iais  causados  pela omissão, o transexual

66 É o que se verifica, por exemplo, na carreira militar, sobre a qual, o Su-
premo Tribunal Federal decidiu que a adoção de critérios diferenciados
para a promoção de militares masculinos e femininos não ofende o princí-
pio da isonomia, porquanto esses militares integram carreiras distintas, regi-
das  por estatutos próprios. Nesse sentido: RE 316.882 AgR, Relator  o
Ministro  CARLOS VELLOSO, DJ, 14 out. 2005; RE 523.317 ED, Relatora a
Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ, 3 mar. 2011; AI 518.858 AgR, Relator o  Mi-
nistro ROBERTO BARROSO, DJe, 26 ago. 2015. 
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deverá indenizar o terceiro de boa-fé. Logo, não prospera o

argumento  de  ser  necessár ia  a  publicização  a  fim  de  res-

guardar  direitos  de  terceiros, sob  a  justificativa  de  que  o

registro  e  as  informações  dele  constantes  são  de  interesse

público. Nas palavras de CAMILA GONÇALVES: 

A possibilidade de falseamento da verdade é da reali -
dade  da  vida, estendida  inclusive  a  outras  hipóteses
de  ofensa  à  boa-fé  do  companheiro  ou  cônjuge,
como adultér io, alcoolismo e  drogadição, por  exem-
plo, sem que se cogite restr ingir direitos essenciais da
personalidade aos faltosos 67. 

Quanto à promoção na carreira, à aprovação em pro-

vas  de  aptidão  física  e  às atividades  de  desporto,  convém

destacar  que  a  Medicina  Esportiva  dispõe  hoje  de  testes

precisos para detectar a quantidade de hormônios masculi-

nos  em  cada  competidora. Na  verdade, para  o  esporte, o

conceito de sexo já  deixou de ser  biológico, sendo, atual -

mente, o  hormonal  (gonodal), tanto  que  uma pessoa  nas -

cida  biologicamente  mulher  poderá  ser  recusada  em

determinada competição, caso apresente índices hormonais

super iores  ao permitido. Destarte, eventual  quebra da iso-

nomia ou prejuízo às concorrentes de uma transmulher em

concursos públicos, seja de ingresso ou de promoção, e em

atividades  de  desporto  poderá  ser  dir imida  por  meio  da

67 GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Transexualidade e Direitos Huma-
nos. Curitiba: Juruá, 2014, p. 257. 
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verificação  de  índices  laboratoriais  predeterminados, não

apenas pelo documento que identifica o gênero. 

Nas questões previdenciár ias, bastará ao trans compro-

var  a  alteração  do  registro  para  receber  os  benefícios de

acordo com o “novo” gênero. Não  é necessár io, como su-

gerem  alguns68, sequer  proceder  ao  cálculo  proporcional

do tempo de serviço ou contr ibuição antes e depois da al-

teração, de acordo com o regime legal própr io de cada gê-

nero; ou, como sugerem outros, fazer incidir  a norma mais

favorável, dada a natureza protetiva do direito previdenciá-

r io69. O benefício  deve ser  concedido conforme o gênero

do solicitante no momento do pedido, ou seja, uma vez al-

terado o sexo no registro para feminino, os cr itér ios  a se-

rem  afer idos  serão  os  exigidos  para  a  concessão  de

benefícios  previdenciár ios  para  as  mulheres  e  vice-versa,

em se tratando de trans-homem. 

Esse  deve ser a regra aplicável  não apenas  à concessão

de aposentadoria, mas  também de outros benefícios  previ-

denciár io. Poderá ser aplicado, por exemplo, na afer ição do

68 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. São
Paulo: Saraiva, 2000, p. 141-142. 

69 Nesse sentido afirma o professor de Direito Previdenciário Wagner Balera.
Disponível  em:
http://noticias.band.uol.com.br/economia/noticia/100000757140/previd
encia-e-omissa-com-transexuais-diz-especialista.html.  Acesso  em  6  jul.
2016. 
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limite etár io para recebimento de pensão por filhos de mi-

liares. Assim, a depender da lei  de regência, uma  transmu-

lher  filha  de  militar  poderá  fazer  jus  inclusive  à  pensão

vitalícia. 

Neste sentido, em junho de 2010, CHRISTINE TIMBRELL

obteve, na  Corte  de  Apelação  do  Reino  Unido, o  direito

de se  aposentar, seguindo os  cr itér ios  indicados na norma

previdenciár ia  inglesa para a aposentação de mulheres. De

acordo com o relator do processo, a incapacidade da lei in-

terna de  lidar  com  situações  que  envolvem  pessoas  que

mudam de sexo representa uma discr iminação e, por isso, o

Estado  não  tem  o  direito  de  negar  a  uma  transmulher o

pedido de aposentador ia aos 60 (sessenta) anos de idade70. 

O julgamento pautou-se na já citada decisão da Corte

EDH no  caso  Christine  Goodwin  vs. Reino  Unido, em que

reafirmada  a  necessidade  de  se  adotar  um  procedimento

especial  em relação à demandante, mesmo diante das  difi -

culdades  relacionadas  às  questões  previdenciár ias  relatadas

pela Corte do Reino Unido. Nos termos da decisão: 

The Court  observes  that  the  applicant, registered  at  birth
as  male, has  undergone  gender  re-assignment  surgery  and
lives in society as a female. Nonetheless, the applicant re-
mains, for legal purposes, a male. This has had, and conti -

70 Caso  Christine  Timbrell  vs. Secretary  of  State  for  Work  and  Pensions
[2010] EWCA Civ 701, 22 june 2010. 
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nues to have, effects on the applicant's life where sex is of
legal relevance and distinctions are made between men and
women, as, inter  alia, in  the  area  of  pensions  and  retire -
ment age. For example, the applicant must continue to pay
national insurance contributions until the age of 65 due to
her  legal  status  as  male. However  as  she  is  employed  in
her gender identity as a female, she has had to obtain an
exemption  certificate  which  allows  the  payments  from her
employer  to  stop  while  she  continues  to  make  such  pay -
ments herself. Though the Government submitted that this
made due allowance for the difficulties of her position, the
Court would note that she nonetheless has to make use of
a special procedure that might in itself call attention to her
status71. 

Em relação à aplicação da Lei Mar ia da Penha, o tran-

sexual,  desde que convivendo em um ambiente familiar, dentro

de uma relação íntima de afeto, está no campo de sua proteção. A

Lei  não  cr ia  qualquer  restr ição  às  transexuais, tampouco

exige  prévia  retificação  do  registro  civil  ou  cirurgia  de

adequação de sexo, e onde a lei não restr inge, não cabe ao

interprete  fazê-lo. De todo modo, uma vez  alterado o re-

gistro, a transmulher passa a ser considerada jur idicamente

pertencente ao gênero feminino para  todos os  fins, inclu-

sive para os fins da Lei Mar ia da Penha, restando desneces -

sár io maiores debates quanto ao ponto.

71 Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Christine Goodwin vs. Reino
Unido. 11 jul. 2002, parágrafo 76. 
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No  que  se  refere  ao  estabelecimento  prisional  onde

deverão ficar  sob custódia  ou cumprirem pena, a  Resolu-

ção Conjunta 1 do Conselho Nacional de Combate à Dis-

cr iminação e do Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciár ia já  possibilita  a  transferência  de  transexuais

para  o  espaço  de  vivência  específico, dependendo  de ex-

pressa manifestação de vontade do preso ou da presa, e de-

termina  a  manutenção  do  seu  tratamento  hormonal  e  o

acompanhamento de saúde específico. Possibilita, também,

que o trans-homem seja colocado em presídio masculino e

a transmulher, no  feminino, nos termos do  art. 4º  , e o uso

de roupas correspondentes ao gênero com o qual se identi-

fica, nos termos do art. 5º  : 

Art. 4º As pessoas transexuais masculinas e femininas devem
ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas.

Parágrafo único. Às mulheres transexuais deverá ser garantido
tratamento isonômico ao das demais mulheres em privação
de liberdade.

Art. 5º À pessoa travesti ou transexual em privação de liber-
dade serão facultados o uso de roupas femininas ou masculi-
nas,  conforme  o  gênero,  e  a  manutenção  de  cabelos
compridos, se o tiver, garantindo seus caracteres secundários
de acordo com sua identidade de gênero.

Neste ponto, o reconhecimento jurídico do “novo gê-

nero” não  trará, portanto, maiores  discussões.  A alteração
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do  documento  apenas  facilitará  o  exercício  de  direitos  já

garantidos às pessoas trans. 

De  igual  modo, não  haverá  obstáculos  insuperáveis  à

investigação cr iminal e à ver ificação dos cr itér ios de alista-

mento eleitoral, uma vez que o procedimento notar ial  su -

ger ido  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  no  sentido

de que seja  realizada a averbação do nome e do gênero do

transexual,  e  não  a  expedição  de  novo  registro  de  nasci-

mento, admitindo-se, excepcionalmente, a  pedido  do  pró-

prio  interessado  e  por  ordem  judicial, a  divulgação  da

realização  da mudança  na  margem do  registro  (“alteração

do  prenome  e  do  sexo”),  fica  assegurada  a  continuidade

das informações. 

Apesar de o alistamento no serviço militar obrigatório

ter  de  ser  cumprido  pelos  brasileiros  homens  aos  18  (de-

zoito)  anos,  idade  em  que,  certamente,  ainda  não  terá

ocorr ido a alteração do nome e do sexo no registro civil , o

reconhecimento  da  identidade  de  gênero  de  transexuais

tem  reflexos  na prestação  do  serviço  militar  como  um

todo e deve ser sopesada. 

Recentemente, foi amplamente noticiado que uma es-

tudante transexual mulher foi fotografa por militares ao fa -

zer  o  alistamento  no  serviço  militar  em  Osasco/SP  e,
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diante  disso, exposta  a  uma  sér ie  de  constrangimentos  e

ameaças72. Por  outro lado, há a  situação dos trans-homens

que  eventualmente  desejarem  alistar-se  no  serviço  militar

obr igatór io como homens73. 

No  Brasil  a  carreira  militar  possibilita  o  ingresso  de

homens e de mulheres, sendo que a primeira mulher a al-

cançar  posto  do  oficialado  super ior  (generalato)  foi  a

contra-almirante Dalva Maria Carvalho Mendes, no ano de

72 A notícia foi veiculada em diversos sítios eletrônicos: Folha de São Paulo
(http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1687988-transexual-
se-alista-no-exercito-e-tem-fotos-e-dados-pessoais-expostos.shtml);  G1
(http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/09/adolescente-
transgenera-tem-fotos-e-ficha-de-alistamento-postados-na-web.html); Ex-
tra  (http://extra.globo.com/noticias/brasil/estudante-transexual-
fotografada-por-militar-ao-fazer-alistamento-exposta-na-internet-recebe-
ameacas-17636193.html);  Estadão  (http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,transexual-denuncia-
constrangimento-em-alistamento-militar-em-osasco,1770790);  Pragma-
tismo Político (http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/10/jovem-
trans-tem-dia-de-pesadelo-apos-visita-ao-quartel-para-alistamento-
militar.html);  ZH  Vida  e  Estilo  (http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-
estilo/noticia/2015/09/jovem-trans-tem-dados-vazados-apos-alistamento-
militar-medo-de-alguem-querer-me-matar-4858364.html);  e  O  Dia
(http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-09-28/exercito-vai-apurar-
discriminacao-de-jovem-transexual-em-quartel.html);  Ponte
(http://ponte.org/jovem-transsexual-tem-dados-e-fotos-expostos-dentro-
de-batalhao-do-exercito-de-sp/). 

73 Nos Estados Unidos o Departamento de Defesa anunciou em 30 de junho
p. passado, que não fará discriminação ao ingresso de pessoas trans nas For-
ças  Armadas  (http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-
Release-View/Article/821675/secretary-of-defense-ash-carter-
announces-policy-for-transgender-service-members)  e  publicou  agenda
detalha  do  processo  de  integração  dos  trans  nas  organizações  militares
(http://www.defense.gov/Portals/1/features/2016/0616_policy/Transgen
der-Implementation-Fact-Sheet.pdf) Acesso em 6 jul. 2016. 
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201274. No que diz respeito ao trans, cabe ponderar  as  si-

tuações, de modo a possibilitar  que tanto os trans-homens

quanto  as  transmulheres  possam se  alistar  voluntar iamente

no  serviço  militar, sem  que  a  alteração  do  registro  civil

acarrete mudanças na situação pretér ita de cada um quanto

a obr igator iedade ou não do serviço militar. 

Essas  são, portanto, questões  que, embora  não  inte-

grem o pedido do recorrente, são subjacentes à discussão e

deverão ser sopesadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

3. Conclusão

Não  se afigura lógica nem razoável  a  decisão que, de um

lado, permite a alteração de antenome do recorrente, averbando

antropônimo  nitidamente  masculino,  e,  de  outro,  insiste  em

manter  no assentamento  civil  a  anotação de sexo feminino ou

transexual,  violando-se direitos constitucionais básicos  – à

identidade, ao reconhecimento, à saúde, à liberdade, à privacidade,

à  igualdade  e  não  discriminação –,   corolários  do  direito  à

dignidade  da  pessoa  humana,  bem  como  o  direito  a recursos

jurídicos e medidas corretivas.   

74 http://oglobo.globo.com/brasil/pela-primeira-vez-uma-mulher-chega-  

oficial-general-das-forcas-armadas-6813607 Acesso em 6 jul. 2016.

78

http://oglobo.globo.com/brasil/pela-primeira-vez-uma-mulher-chega-oficial-general-das-forcas-armadas-6813607
http://oglobo.globo.com/brasil/pela-primeira-vez-uma-mulher-chega-oficial-general-das-forcas-armadas-6813607


PGR Recurso Extraordinário 670.422 – RS

Ante  o exposto, opina a  Procuradoria-Geral  da  República

pelo provimento do recurso extraordinário e, considerada a siste-

mática da repercussão geral, bem como os efeitos do presente jul-

gamento em relação aos demais casos que tratem ou venham a

tratar do Tema 792, propõe a fixação da seguinte tese: 

É possível  a  alteração de gênero no registro civil  de
transexual, mesmo sem a realização de procedimento
cirúrgico de  adequação de  sexo, sendo vedada  a  in-
clusão, ainda  que  sigilosa, do  termo “transexual” ou
do sexo biológico nos respectivos assentos.  

Brasília (DF), 07 de julho de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/BIAA
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