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O direito de aparecer em público é o que 

pessoas trans, e “queers” incorporam desde do 

começo da nossa politização. Podemos 

universalizar nossa afirmação, e dizer que todo 

mundo tem o direito, e não particularmente. 

Mas parece que devemos perguntar: Quais 

corpos podem aparecer? Quais são as 

estruturas que as aparições são possíveis? As 

pessoas transexuais e travestis podem ser 

espetáculos, ter uma hipervisibilidade, ao 

mesmo tempo que falta-lhes direitos básicos 

como a própria segurança? (Judith Butler) 



RESUMO 
 

 

Relevante é a autonomia da vontade, na vivência desimpedida do autodescobrimento, 

condição de plenitude do ser humano. Ao fundamentar os pilares do Estado Democrático de 

Direito, a dignidade da pessoa humana se tornou uma das garantias do sujeito em alcançar o 

seu pleno desenvolvimento e, consequentemente, a sua satisfação. Princípio esse desprezado 

em tempos tão estranhos deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar 

aintegridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. É dever do Poder Público, 

no Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do 

pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo 

quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição da pessoa. Para tanto, 

foram abordados os direitos da retificação do nome para as pessoas transexuais na tentativa de 

solucionar as lacunas vigentes que se encontram no Provimento 73 do Conselho Nacional de 

Justiça, instrumento que (mal)regulariza o procedimento extra-judicial, após recente decisão 

do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu o direito a todas as pessoas trans de terem seus 

nomes retificados, sem a necessidade de cirurgia ou hormonização diretamente nos Cartórios 

de Registros Civis. O provimento, mesmo seguindo os efeitos da decisão supracitada, contém 

ilegalidades que restringem direitos personalíssimos da pessoa trans que deseja ter os 

documentos civis, mesmo quando esses são de terceiros, como a certidão de casamento do 

cônjuge ou a certidão de nascimento do descendente, de acordo com a sua identificação 

pessoal. A respeito disso, verificou-se que o Estado ainda deve ser responsável pela exata 

regularização desses atos, de maneira que todos os direitos fundamentais das pessoas 

transexuais, sejam contemplados e respeitados. Deve-se, portanto, romper com as barreiras 

da cisgeneridade que exclui e marginaliza esse segmento, levando-os à uma enorme cadeia 

compulsória da naturalização do gênero, que exclui e violenta os sujeitos que não se 

enquadram nas normas de padrão impostas. A pessoa não deve provar o que é e o Estado não 

deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que seja 

meramente procedimental. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Nome; Transgêneros; Registro Civil; Retificação. 



ABSTRACT 
 

 

 

Relevant is the autonomy of the will, in the unhindered experience of self-discovery, the 

condition of the fullness of the human being. By grounding the pillars of the Democratic Rule 

of Law, the dignity of the human person has become one of the subjects' guarantees in 

achieving their full development and, consequently, their satisfaction. This principle, 

despised in such strange times, must prevail in order to establish the right of the human being 

to seek integrity and to present himself to society as he actually sees himself. It is the duty of 

the Government, in the Democratic Rule of Law, to promote peaceful coexistence with one 

another, in the area of pluralism, without admitting the majority's scrutiny over exclusively 

moral choices, especially when they result from untenable circumstances proper to the 

constitution of the person. To this end, rights of name rectification for transgender persons 

were addressed in an attempt to address the existing gaps in Provision 73 of the National 

Council of Justice, an instrument that (badly) regulates extra-judicial proceedings following 

a recent decision of the Superior Court of Justice, which conferred the right to all trans persons 

to have their names rectified, without the need for surgery or hormone directly in the Civil 

Registry Offices. The provision, even following the effects of the above decision, contains 

illegalities that restrict very personal rights of the trans person who wishes to have the civil 

documents, even when these are from third parties such as the spouse's marriage certificate 

or the descendant's birth certificate, according to with your personal identification. In this 

regard, it was found that the State must still be responsible for the exact regularization of these 

acts, so that all fundamental rights of transgender persons are respected and respected. 

Therefore, we must break the barriers of cisgenerity that exclude and marginalize this 

segment, leading them to a huge compulsory chain of gender naturalization, which excludes 

and violates subjects who do not fit the imposed norms of standard. One should not prove 

what one is and the state should not condition the expression of identity to any kind of model, 

even if it is merely procedural. 

 
KEYWORDS: Name; Transgender; Civil Registration; Rectification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal julgou, em uma sessão histórica, realizada em março de 

2018, a concessão do direito à alteração do prenome e menção do gênero às pessoas transexuais 

diretamente nos Cartórios de Registro Civil, independentemente da realização de cirurgia de 

redesignação sexual e/ou tratamento hormonal. O julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4275/DF), permitiu ao Egrégio Tribunal se debruçar sobre um tema 

significativo para uma parcela da população que constantemente luta por reconhecimento, 

igualdade de direitos e justiça social. 

À luz dos direitos da personalidade e dos princípios inferidos da dignidade da pessoa 

humana, previstos na Constituição Federal de 1988, essa decisão permitiu um caminho de 

visibilidade na busca pela felicidade, autodeterminação e autoaceitação por parte dessa 

minoria sexual. 

Todavia, ainda há um longo caminho para se percorrer para que a cidadania deste 

grupo seja efetivamente garantida, visto que a construção latente e compulsória do sistema 

cis heteronormativo impôs por muito tempo um comportamento padrão binário de gênero 

muito resistente e de difícil rompimento. 

Diante disso, este trabalho pretende analisar as omissões legislativas que ainda rondam 

este delicado tema, bem como verificar se todos os direitos das pessoas transexuais, 

relacionados à alteração de nome e sexo diretamente no Registro Civil foram sanadas com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, e com a edição do Provimento 73, do Conselho 

Nacional de Justiça, a fim de se concluir se a simplificação do respectivo procedimento, 

permitiu a esta parcela marginalizada pela sociedade, o alcance efetivo e real do direito da 

dignidade da pessoa humana, bem como dos demais direitos correlatos, proporcionando as 

pessoas transexuais o alcance do reconhecimento social, autodeterminação, aceitação e 

felicidade. 

Desta feita, a finalidade do presente trabalho é, por meio do método teórico, averiguar 

e problematizar a supressão dos direitos das pessoas transexuais mesmo diante da 

possibilidade de alteração do prenome e da classificação de gênero pela via extrajudicial. 
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2 DOS DIREITOS JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS DOS TRANSEXUAIS 

DO CONCEITO JURÍDICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
 

A transexualidade é uma divergência entre o estado psicológico de gênero e as 

características físicas e morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao gênero oposto. 

Existe uma ruptura entre o corpo e a mente, enquanto o homossexual aceita seu sexo biológico, 

o transexual rejeita seu próprio sexo anatômico. O transexual masculino tem ego corporal e 

psíquico femininos. Com o transexual feminino ocorre o contrário. 

O tema é sensível e envolve valores constitucionais de importância maior. Cabe 

indagar: mostra-se legítimo recusar a transexuais o direito à alteração do prenome e gênero 

no registro civil? A resposta é francamente negativa. É tempo de a coletividade atentar para 

a insuficiência de critérios. 

 
[...] Morfológicos para afirmação da identidade de gênero, considerada a 

dignidade da pessoa humana. Descabe potencializar o inaceitável 

estranhamento relativo a situações divergentes do padrão imposto pela 

sociedade para marginalizar cidadãos (JOARES, 2014). 

 

 

Morfológicos para afirmação da identidade de gênero, considerada a dignidade da 

pessoa humana. Descabe potencializar o inaceitável estranhamento relativo a situações 

divergentes do padrão imposto pela sociedade para marginalizar cidadãos, negando-lhes o 

exercício de direitos fundamentais. A tutela estatal deve levar em conta a complexidade ínsita 

à psique humana, presente a pluralidade dos aspectos genésicos conformadores. 

A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, 

deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e 

apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. 

 

Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a 

responsabilidade imposta pela própria consciência, na busca pelos objetivos 

que se propôs a cumprir. Nesse mesmo sentido, é o direito à autorização da 

mudança no registro civil, independentemente da cirurgia de 

transgenitalização (WEIS , 2014). 
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A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve 

prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à 

sociedade como de fato se enxerga. Solução diversa apenas reforça o estigma que conduz 

muitos cidadãos transgêneros à depressão, à prostituição e ao suicídio. É o que revela estudo 

conduzido pelas professoras Liliana Lopes Pedral Sampaio e Maria Thereza Ávila Dantas 

Coelho (2018). 

Surge relevante a autonomia da vontade, na vivência desimpedida do 

autodescobrimento, condição de plenitude do ser humano. É dever do Poder Público, no 

Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do 

pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo 

quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa. 

Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade 

imposta pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. 

Nesse mesmo sentido, é o direito à autorização da mudança no registro civil, 

independentemente da cirurgia de transgenitalização. 

 
[...] as formas de lidar com as mais diversas situações são explicadas por 

Flávio como “um meio de ir levando essa coisa, mas que dói, dói. Eu não 

quero o meu nome como ele é; eu quero um nome masculino, que me 

represente no masculino” (Flávio). Essa situação se amplia com a 

dificuldade de ingresso e permanência no mercado de trabalho, mesmo para 

os que concluíram a formação universitária, como é o caso de mais uma 

dessas pessoas. Muitas vezes, a assunção da transexualidade implica o 

abandono do trabalho. (VIEIRA , 2001). 

 
Surge relevante a autonomia da vontade, na vivência desimpedida do 

autodescobrimento, condição de plenitude do ser humano. É dever do Poder Público, no 

Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do 

pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo 

quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa. 

Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade imposta 

pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. Nesse mesmo 

sentido, é o direito à autorização da mudança no registro civil, independentemente da cirurgia 

de transgenitalização. 

Legitima-se a modificação para permitir que a pessoa possa viver plenamente em 

sociedade, tal como se percebe. Como se vê, os fundamentos para autorização da mudança 

do registro civil pressupõem não a submissão a procedimento cirúrgico. 
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O aspecto anatômico, mas, sim, a condição de transexual. A disforia e o sofrimento 

dela decorrentes justificam a troca do prenome, com ou sem cirurgia. A ressaltar essa óptica, 

Maria Berenice Dias (2018) anota que, “atualmente, muitos transexuais não desejam realizar 

a cirurgia, ainda que não sintam prazer sexual não sentem repulsa por seus órgãos genitais. 

Impossível, juridicamente, é impor a mutilação àqueles que, tão somente, buscam a plena 

fruição de direitos fundamentais, a integral proteção assegurada pela dignidade da pessoa 

humana. Contudo, a modificação do registro civil constitui situação excepcional no 

ordenamento jurídico. O critério morfológico, embora carente de mitigação, ainda é 

parâmetro relevante para a identificação de cidadãos. 

É necessário resguardar o interesse público de sanar divergências ou dúvidas relativas 

ao estado da pessoa, consubstanciado no princípio da veracidade do registro. Mas isso não 

significa expor a constrangimentos ou preconceito, qualquer discriminação por parte de 

terceiros. 

Os direitos fundamentais refletem uma construção axiológica advinda de lutas sociais 

em face da vulnerabilidade do sujeito frente ao Estado, surgindo no mundo jurídico com as 

características de universalidade, essencialidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade, indivisibilidade, interdependência e vedação do retrocesso. 

 
[...] A Constituição Federal de 1998, no seu art. 5º, caput, dispõe acerca do 

princípio da igualdade no sentindo da não discriminação e da negação do 

preconceito, com o intuito de promover o respeito às diversidades inerentes 

à própria natureza humana. 

 

A definição jurídica de isonomia na seara do direito consiste basicamente em tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades, sendo que só então, a 

partir dessa perspectiva de proporcionalidade, é possível encontrar o verdadeiro significado de 

justiça e de igualdade (BARBOSA, 2001). 

Em relação ao direito fundamental à identidade de gênero, no que se refere aos 

transgêneros, esse está previsto no art. 1º, inciso III; no art. 5º, caput e inciso X, bem como 

no art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal. 

O princípio da igualdade material tem como principal objetivo garantir a busca pela 

inclusão, e a materialidade desse princípio pode ocorrer de diversas formas como, por 

exemplo, por meio das políticas públicas que adaptem os ambientes e práticas socias de 

acordo com as necessidades dos grupos vulneráveis. 
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No que se refere ao sentindo implícito, ressalta-se que o sistema jurídico 

constitucional também admite direitos fundamentais que não estão formalmente previstos no 

texto constitucional, mas que decorrem do regime e dos princípios adotados por ela. 

O princípio da igualdade material tem como principal objetivo garantir a busca pela 

inclusão, e a materialidade desse princípio pode ocorrer de diversas formas como, por 

exemplo, por meio das políticas públicas que adaptem os ambientes e práticas socias de 

acordo com as necessidades dos grupos vulneráveis. 

Sobre o assunto Luís Roberto Barroso entende que: 

 

A autonomia é o elemento ético da dignidade, ligado à razão e ao exercício 

da vontade na conformidade de determinadas normas. A dignidade como 

autonomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, 

o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver 

livremente sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais 

e escolhas existenciais sem imposições externas indevidas. Decisões sobre 

religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e outras opções personalíssimas 

não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar sua dignidade. Por trás da 

ideia de autonomia está a de pessoa, de um ser moral consciente, dotado de 

vontade, livre e responsável. (BARROSO, 2015) 

 

 

No caso dos transgêneros, a viabilidade da alteração do nome no registro civil é uma 

medida positiva diferenciada e concretiza a capacidade de autodeterminação do indivíduo, 

uma vez que possui o propósito de efetivar a igualdade material, tão desejada por esse 

segmento da sociedade brasileira. 

A tutela da identidade de gênero é o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, que compreende a identidade sexual e de gênero é, portanto, um direito 

fundamental da pessoa humana, já que a partir do reconhecimento da identidade é que o 

sujeito desenvolve a sua personalidade autônoma e obtém o reconhecimento da comunidade 

social da qual pertence (Supremo Tribunal Federal, 2018). 

A pessoa transgênero que entende que a sua identidade de gênero é discordante 

daquela que lhe foi designada ao nascer, dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração 

do prenome e da classificação de gênero no registro civil, tanto pela via administrativa, quanto 

pela via judicial. 

 

Tal modificação é possível independentemente de procedimento 

cirúrgico e laudos médicos ou psicológicos, em razão de se tratar de 

um direito fundamental que coaduna com o livre desenvolvimento da 

personalidade, uma vez que revela-se ser uma manifestação da própria 

personalidade humana 
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Logo, a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 

A alteração do nome, via de regra, não é permitida no Brasil, pois leva-se em 

consideração o princípio da imutabilidade, que está relacionado à segurança jurídica do nome 

e proíbe a sua alteração indiscriminada, evitando que uma pessoa possa ter várias identidades 

civis. 

No entanto, em que pese o regime de imutabilidade, há situações que permitem a 

exceção à norma, como ocorre com o art. 55, parágrafo único, da Lei 6.015 (Lei de Registros 

Públicos), que veda o registro de nomes vexatórios; o art. 56 da referida Lei, que permite ao 

interessado, no primeiro ano de sua maioridade, intentar a alteração de seu nome desde que 

não prejudique os sobrenomes de família e o art. 57, do  mesmo  texto  legal,  que possibilita 

a alteração do nome por via judicial, através de sentença do juiz. (BRASIL, 1973), dentre 

outros exemplos acima citados. 

Em 1998, houve uma alteração no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, que 

passou a permitir a mudança do prenome por apelido público e notório e possibilitou que a 

pessoa interessada fosse reconhecida civilmente pelo nome que todos a conhecessem. 

(NUNES, 2017). Quanto ao direito fundamental à alteração do prenome no registro civil, 

pode ser interpretado conforme à Carta Federal de 1988. Mesmo que sucinto, o dispositivo 

legal oportuniza a alteração do prenome. Atualmente, tem-se que a expressão “apelidos 

públicos e notórios”, utilizada pelo artigo 58 da Lei 6.015, pode abranger o prenome social 

das pessoas transexuais e das travestis, ensejando também a modificação relativa ao registro 

de gênero. 

Ressalta-se que o Registro Civil das Pessoas Naturais tem por objetivo oferecer a 

publicidade dos principais atos da vida do cidadão, tais como o nascimento, o casamento, a 

separação judicial, o divórcio e o óbito. O registro do nome é considerado o primeiro ato de 

exercício da cidadania e permite que o sujeito seja titular de diversos direitos frente ao Estado 

e à sociedade. 

A Lei de Registros Públicos, em seu art. 54, afirma que o assento do nome deverá 

conter, dentre outros dados, o dia, mês, ano, lugar do nascimento e a hora certa, quando 

possível determiná-la. Ou seja, manter um registro que não condiz com a realidade da pessoa 

é, por si só, um fato irregular à finalidade da própria norma e, por essa razão, é de suma 

importância que haja a devida retificação no Registro Civil da pessoa transgênero. 

Foi nesse sentindo que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu acerca da asserção 

do direito fundamental ao reconhecimento da identidade de gênero, quando oportunizou às 
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pessoas transgêneros serem tratadas de acordo com a autopercepção por elas mesmas 

reveladas. ou seja, serem reconhecidas como elas são e legitimou a possibilidade da 

retificação dos assentamentos registrais, com a mudança do prenome e gênero sem a 

necessidade de submetê- las a qualquer procedimento médico ou hormonal. 

Por conseguinte, após essa histórica decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIN 

4275/DF, houve a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca do tema, 

por meio do Provimento nº 73, que conferiu padronização nacional e segurança jurídica ao 

assunto, alinhando-se à decisão do Supremo Tribunal. 

 

DOS CONCEITOS AMPLOS E GERAIS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
 

 

Foi por meio da edição do Provimento 73, do Conselho Nacional de Justiça, que restou 

possibilitada a alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de 

pessoa transgênero diretamente nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

viabilizando aos interessados autopercebidos como pessoa transgênero, requerer diretamente 

ao Oficial do Registro Civil a alteração desejada, bem como requerer o registro de seus filhos. 

(RODRIGUES, 2018). 

O Provimento trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4275. A princípio, a referida decisão trouxe 

à tona uma dúvida quanto à maneira de evitar que possíveis fraudes pudessem acontecer, 

afinal, o parecer deixa estabelecido que não há necessidade alguma de qualquer procedimento 

médico ou mesmo o uso de harmonização por parte da pessoa interessada. (ASSUMPÇÃO, 

2018). 

Essa não obrigatoriedade estabelecida pelo STF foi mantida pelo Conselho Nacional 

de Justiça, entretanto, ao mesmo tempo, este último estabeleceu uma série de requisitos para 

resguardar a segurança do procedimento. 

Aquele que se encontra apto e capaz para solicitar o procedimento é o maior de 18 

anos de idade, habilitado a todas as práticas da vida civil, ou seja, plenamente capaz. No 

entanto, não basta ser maior capaz e ter identidade auto percebida diversa daquela registrada, 

já que o interessado deverá levar ao cartório alguns documentos, que serão diferenciados . 
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O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser pleiteado por 

ofício do registro civil diferente daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador recebe o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em anexo 

ao Provimento, bem como com os documentos exigidos. (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Oficial, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento. Para os cartórios, o Registrador 

que tem melhores condições de dizer se parece ou não haver fraude é aquele que tem contato 

pessoal com o Requerente, o que, no entanto, não afasta a necessidade de que o Registrador 

responsável pelo cartório onde está o assento também faça a análise da documentação. 

(ASSUMPÇÃO, 2018). 

Segundo o Provimento nº 73, o procedimento será encaminhado ao colega Registrador 

por meio da Central do Registro Civil (CRC). A remessa ao outro Registrador será feita às 

custas do Requerente, devendo ser observados os proveitos de cada Estado da Federação. 

(ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Conselho Nacional de Justiça exige que tanto o Registrador perante o qual seja 

apresentado o procedimento quanto o Registrador do cartório onde está o assento arquivem 

todos os documentos que compõem o procedimento. Deverá, pois, haver um sistema que 

permita a localização desses documentos, por meio de pesquisa tanto pelo nome anterior 

quanto pelo novo nome e, ainda, pelos documentos de identificação da pessoa. Ademais, o 

CNJ determinou que é vedado à pessoa transgênero ficar com o prenome idêntico ao de outro 

membro da família. 

Após toda averbação, o Registrador terá que informar aos órgãos que expedem 

documentos como o RG, CPF, ICN, CPF, passaporte e também ao Tribunal Regional 

Eleitoral, bem como, se houver ações judiciais ou dívidas do Requerente, a todos os juízes 

das causas e órgãos interessados. A averbação da alteração do gênero ou do nome e gênero 

do transgênero, deve ser extremamente sigilosa e não constará nas certidões, a não ser por 

solicitação da própria pessoa interessada ou por determinação judicial. Isto é, o transgênero 

que passar pela retificação dos documentos tem o direito ao esquecimento da vida civil 

passada que obtinha quandoainda era reconhecido pelo sexo biológico. Porém, mesmo diante 

dos avanços, ainda existem entraves procedimentais que não estão de acordo com os 

princípios constitucionais que resguardam o tema. 

No Brasil o primeiro caso que simbolizou as lutas das pessoas transexuais e travestis, 

ocorreu nos anos de 1970, quando o médico cirurgião Roberto Farina foi processado pelo 
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crime de “lesão corporal gravíssima”, por te realizado um procedimento cirúrgico que 

atualmente chama-se cirurgia de transgenitalização em uma mulher transexual, mediante a 

extração de seu pênis, para a construção de uma neovagina. O processo judicial provocou 

comoção mundial, com médicos do mundo todo enviando correspondências que foram 

juntadas no processo, contra a punição arbitrária de Farina (VECCHIANTTI, 2018). 

O julgamento no Brasil resultou em dois pareceres, de dois grandes juízes, contra a 

sua condenação. No entanto, na primeira instância Farina acabou sendo condenado em uma 

sentença completamente equivocada, que confundiu transexualidade com homossexualidade 

afirmando que a pessoa em questão era “homossexual e que tinha um passado homossexual”, 

vindo a condenar a técnica cirúrgica como “extravagância”, dizendo que o correto seria a 

indicação de um tratamento psicológico que convencesse a mulher transexual (cujo juiz 

entendia como homem) a aceitar o gênero que lhe foi designado ao nascer, em razão exclusiva 

da sua genital (VECCHIANTTI, 2018). 

Na segunda instância, no entanto, o antigo Tribunal de Justiça absolveu Farina, 

consentindo a tese de Heleno Fragoso (advogado da parte), indicando a ausência de dolo. 

Embora o próprio voto e o parecer tenham adotado um viés patologizante das identidades 

transgêneras da época, ao mesmo tempo tiveram um enfoque progressista que rompia de certa 

forma com o conservadorismo cissexista. A transcendental história do médico Farina é 

importante, pois marca um momento histórico onde o poder judiciário e o Conselho Federal 

de Medicina se viram obrigados a repensar acerca das identidades trans de uma maneira mais 

justa e menos preconceituosa (VECCHIANTTI, 2018). 

No entanto, ainda nos anos 90, prevalecia o entendimento de que, mesmo 

realizada a cirurgia de readequação sexual, não poderia ser alterado o nome e o gênero 

nos documentos civis da pessoa transexual. Isso porque havia uma ignorante confusão 

acerca do entendimento. 

Ou seja, até os anos 90, a jurisprudência dominante entendia que não era possível a 

alteração de nome e de gênero mesmo após a realização da cirurgia de readequação sexual. 

Inclusive nesse contexto, já havia negado o direito à Roberta Close de mudar seus 

documentos, seguindo a (i)lógica da naturalização do gênero da pessoa humana. Mas para a 

felicidade da atriz, o processo judicial de jurisdição voluntária, não forma coisa julgada e por 

essa razão pode ser discutido novamente se houverem novas provas. Foi quando em 2005, a 

atriz novamente propôs novas provas ao processo, sendo representada pela renomada 

advogada e grande autoridade brasileira dos estudos sobre transexualidade, Dra. Tereza 



21 
 

 

 

 

Rodrigues Vieira e obteve sucesso e resultado favorável podendo então ter seus documentos 

retificados, de fato e de direito (VECCHIANTTI, 2018). 

Na primeira década do século XXI, consolidou-se a jurisprudência no sentindo de que, 

uma vez que fosse realizada a cirurgia de readequação sexual, era então possível a alteração dos 

registros civis, pois não fazia sentido a pessoa mesmo após ter realizado procedimento 

cirúrgico, ter seus documentos em desacordo com a verdade vivenciada (VECCHIANTTI, 

2018). 

Apesar da evolução tímida da jurisprudência, o tema ainda necessitava de muita 

reflexão e discussão, uma vez que certas perguntas ainda não possuíam respostas concretas e 

embasadas nos princípios basilares do direito, como é o caso da pergunta: É possível a 

alteração do prenome e o gênero nos documentos civis, sem o procedimento cirúrgico? 

Sem resposta unânime, os julgados a respeito desse questionamento, eram 

contraditórios, de modo que uns permitiam a alteração do nome, mas não alteração do gênero, 

outros só permitiam a alteração dos documentos depois que findados todos os procedimentos 

cirúrgicos. Desse modo, a insegurança jurídica reinava, o Direito ficava a mercê da 

subjetividade de seu aplicador e direitos da personalidade continuavam a ser tolhidos. 

Felizmente, após inúmeras decisões contraditórias e privação de direitos básicos das 

pessoas trans, o paradigma começou a mudar e em uma emblemática decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, decidiu-se que: “Deve prevalecer o sexo psicológico sobre a 

sexualidade meramente anatômica” (TJRS, 2007). 

Na esteira da evolução, a Procuradoria Geral da República, no ano de 2009, ingressou 

no STF com a ADI 4275, pleiteando a mudança de nome e de gênero de transexuais 

diretamente no registro civil independente de cirurgia; todavia, ainda com resquícios da 

mentalidade cisgênero, o procedimento proposto na ação necessitava a apresentação de laudos 

médicos pelo Conselho Federal de Medicina, o que caracterizava mais uma vez a marca 

patologizante da identidade trans. 

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2018), em uma das suas defesas na tribuna, deixou 

claro a sublime explanação acerca do tema: “Não se pode genitalizar a pessoa humana. O ser 

humano é um animal eminentemente psicológico, social, político e afetivo e não meramente, 

nem predominantemente, biológico: o ser humano transcende, em muito, o seu genital 

(VECCHIANTTI, 2018). 

Enfim, no ano de 2017, o nobre advogado supracitado, Dr. Paulo Roberto Iotti 

Vecchiatti, peticionou para o STF, em nome da ABGLT - Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, e em nome da GADvs – Grupo de 
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Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, com base e sob o manto dos fundamentos 

já apresentados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que o respectivo 

órgão já havia reconhecido o direito das pessoas transgêneros a retificarem o seu nome e 

gênero no registro civil independente de cirurgia, de laudos, e, inclusive, de ação judicial 

(VECCHIANTTI, 2018). 

Felizmente e juntamente com a fundamentação apresentada pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, restou claro que “a identidade de gênero não se prova por ser algo 

autopercebido pela própria pessoa, tema no qual a pessoa é soberana para autodefinir, de sorte 

que a mera declaração de vontade da pessoa transgênero deve ser suficiente para o Estado e 

a sociedade respeitarem sua identidade de gênero” (VECCHIANTTI, 2018). 

Nessa senda, a exigência de laudos de terceiros, viola nitidamente o direito à liberdade 

e autonomia moral da pessoa trans na sua própria definição como pessoa, uma vez que a opção 

escolhida pelo trans necessita ser corroborada com a aprovação de um terceiro (médico). No 

mesmo sentido, a exigência de cirurgia de transgenitalização, é uma condição ainda mais 

descabida e violadora de direitos, uma vez que impõe compulsoriamente a esterilização da 

pessoa trans (VECCHIANTTI, 2018). 

Logo, como se trata de um tema que diz respeito somente à pessoa trans e a ela cabe 

a decisão da necessidade ou não da modificação do seu nome e gênero, uma vez que a 

identidade de gênero é o sentimento de autoconhecimento e autodefinição do próprio sujeito, 

conclui-se que o procedimento administrativo sem a imposição de laudos médicos e 

diretamente no registro civil é o que melhor se adequa e respeita os direitos humanos, bem 

como contribuí para a desjudicialização da justiça (VECCHIANTTI, 2018). 

Finalmente, no dia 29/06/2018, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou o Provimento 

73, que com base na decisão do STF, regulamentou e unificou o procedimento da modificação 

do nome e gênero das pessoas trans diretamente nos serviços extrajudiciais, de modo que tal 

procedimento deve ser observado e cumprido por todos os Oficias de Registro Civil do Brasil, 

sob pena de instauração de processo administrativo contra o registrador que não o cumprir. 

Como bem pondera, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti “a regulamentação não era 

necessária, mas era importante, pois Tribunais de Justiça diferentes estavam regulando o tema 

de forma diferente, gerando insegurança jurídica país afora, e outros estavam simplesmente 

esperando a regulamentação do CNJ, frustrando os direitos das pessoas trans” constar 

referência (VECCHIANTTI, 2018). 

Apesar do provimento 73/2018 não ter acatado literalmente o espírito da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, afinal esse órgão já havia se posicionado no 
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sentido de ser desproporcional à exigência de atestados de antecedentes. O Provimento 73, 

em sentido contrário, exigiu a apresentação de diversas  certidões, no intuito de preservar    a 

segurança jurídica, bem como, felizmente não proibiu o procedimento de alteração, caso 

alguma das certidões fossem positivas. Nesse caso, o oficial responsável deverá enviar um 

ofício, cientificando o órgão expedidor da certidão, a respeito da alteração do nome e do 

gênero do sujeito. 

Apesar de todo o avanço com a edição do Provimento 73/2018, o CNJ, não esgotou o 

tema e assim preferiu deixar de fora crianças e adolescentes trans, de modo que não permitiu 

a retificação do registro delas diretamente no registro civil, mesmo com anuência dos pais. 

Um dos pilares que compõem os estudos acerca da sexualidade humana é a identidade 

de gênero que corresponde à autopercepção da pessoa. É um sentimento íntimo, subjetivo e 

indissociável da personalidade humana, referindo-se às múltiplas maneiras de expressar-se 

como indivíduo social. 

Percorrendo a corrente filosófica de Judith Butler (2010), entende-se que os gêneros 

femininos e masculinos não estão necessariamente condicionados à estrutura biológica do 

ser, mas sim a uma construção social de gênero estabelecida por meio de códigos binários, 

macho e fêmea. São discursos opressores que geram verdades presumidamente absolutas e 

relacionam o sexo anatômico ao gênero. Isso significa que a associação compulsória entre o 

órgão sexual feminino e o gênero feminino e órgão sexual masculino e o gênero masculino foi 

culturalmente estabelecida por um sistema binário, cis heteronormativo. 

Como descreve Lopes: “O gênero se afirma no conjunto de representações culturais, 

artísticas e simbólicas que expressam imagens naturalizadas do que é ser homem ou ser 

mulher” (COSTA, 2018) 

Nesse contexto, é importante salientar que entender gênero como uma construção 

social não significa ignorar o fato de que existem diferenças entre os corpos humanos, pois, 

de fato, elas existem em várias dimensões, porém estão organizadas mediante uma lógica 

opressora, sexista e preconceituosa e foram subscritas de acordo com uma suposta 

normalidade que atende a interesses muitos específicos. 

Judith Butler (2015) disciplina acerca do tema, o seguinte conceito: 

 
 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é 

o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que 

o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. […] Se o gênero são os 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que 
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ele decorra, de um sexo desta ou aquela maneira. Levada a seu limite lógico, 

a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos. (BUTLER, 2015) 

 

 

Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero designado ao nascer, como, 

por exemplo, aquela pessoa que nasce com os órgãos sexuais femininos e se identifica como 

mulher. As pessoas transexuais, no entanto, como a própria nomenclatura diz, transcendem 

esse conceito e são sujeitos que, ao nascerem, foram designados com um gênero oposto 

daquele com o qual se identificam. Alguns escolhem pela transição hormonal e intervenções 

cirúrgicas de readequação sexual, outros apenas se reconhecem como do gênero oposto, sem 

que haja necessariamente o uso de hormônios ou cirurgias. 

Como fenômeno inconsciente e contextual o gênero não denota um ser substantivo, 

mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergente. (VIEIRA; GONÇALVES, 2018) 

Como já mencionado, gênero na prática são interpretações dos papéis sociais que 

definem o ser feminino e o ser masculino, ou seja, são imposições de ordem. 

Automaticamente, a ordem cisgênero heteronormativa exige a coerência total entre um sexo, 

um gênero e o desejo sexual. Dessa forma, o papel atual de gênero seria reproduzir uma 

ilusória noção de estabilidade, onde a matriz heterossexual estaria resguardada por dois sexos 

fixos. (SENKEVICS, 2012). 

A identidade de gênero não se confunde com a orientação sexual, uma vez que essa 

se traduz na orientação do desejo, no sentimento de atração de uma pessoa por outra. As 

categorias que diferenciam os tipos de orientação sexual são: a) heterossexual: pessoa que 

sente atração sexual por pessoas do sexo oposto; b) homossexual: pessoa que sente atração 

sexual por pessoas do mesmo sexo; c) bissexual: pessoa que sente atração sexual por pessoas 

do mesmo sexo e do sexo oposto; d) pansexual: pessoa que sente atração sexual por homem, 

mulher, travesti, transgênero, transexual, drag queen; e) assexuada: pessoa que não sente 

atração sexual. (FREITAS, 2019). 

No que tange ao conceito de transgênero, aplica-se o prefixo "trans", definido por 

"além de", "através de", que significa uma transição entre os gêneros masculino e feminino. 
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São pessoas que transgridem as normas de gênero impostas pela cultura sexista, estão para 

alémdo feminino e para além do masculino. Logo, o termo transgênero é, em sua essência, 

um amplo conceito “guarda-chuva”, que contempla travestis, transexuais, não binários, 

crossdressers e drag queens. 

Por sua vez, no caso das pessoas transexuais, a identidade de gênero não corresponde 

ao sexo biológico, porém, nem sempre haverá o anseio pela cirurgia de readequação sexual. 

O transexual que se autodefine como homem pode muitas vezes manter a sua estrutura 

biológica em perfeitas condições e seus órgãos reprodutores podem ser mantidos mesmo com 

uso dos hormônios e, muitas vezes, estarem aptos à reprodução. (FREITAS, 2019) 

É o caso, por exemplo, do casal de ingleses Bianca e Nick Bowser. Nascida como 

Jason, Bianca fez a transição há 11 anos, colocando implantes de silicone e removendo os 

pelos a laser. Por ter traços já bastante femininos, dispensou o tratamento com hormônios, 

mas ainda mantém seu órgão sexual biológico. Já Nick, nasceu como Nicole e, acerca doze 

anos, descobriu o conceito de trans, adotando sua identidade masculina definitivamente. 

Assim como Bianca, Nick também mantém seu órgão sexual de nascença (HYPENESS, 

2014). 

Em 2009, o casal se conheceu e a vontade de ter uma família começou a surgir, mas 

devido às limitações do corpo, foi Nick, o pai, que engravidou das crianças. Esse é um caso 

concreto que demonstra a amplitude contemporânea das relações humanas, visto que retrata 

um casal que descontrói todos os estereótipos de gênero, demonstrando que o órgão sexual 

de um indivíduo muitas vezes não diz “nada” sobre o sujeito. O gênero é condicionado a 

valores culturais e não biológicos, portanto, é possível que um homem gere um filho. 

(HYPENESS, 2014). 

Dentre as múltiplas formas de exercer a sexualidade, a orientação sexual para a pessoa 

transexual é um assunto que ainda precisa superar alguns tabus. Isso porque a cultura 

heterossexual impõe que as relações amorosas devem se constituir somente entre homem e 

mulher. Consequentemente, essa ideia é também projetada para as pessoas transexuais. 

Primeiramente, cumpre destacar as distinções dos conceitos de identidade de gênero 

e orientação sexual. A identidade de gênero se manifesta como um íntimo sentimento da 

pessoa quanto à sua identificação como homem ou mulher, o que pode ou não corresponder 

ao sexo biológico atribuído, a partir de seu nascimento. 

A orientação sexual, porém, se refere à atração afetivo-sexual por alguém, que pode 

ser do gênero masculino ou feminino. Uma dimensão não depende da outra, ou seja, não há 
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uma norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas. Assim, nem todo homem 

e mulher são “naturalmente” heterossexuais. 

Linda Nicholson (2000) esclarece que a identidade de gênero é um aspecto que deve 

ser analisado dissociado do conceito de sexo, levando-se em conta outros dados que também 

compõem a identidade humana, como a cultura da qual a pessoa está inserida. A autora procura 

compreender o gênero como um elemento constitutivo das várias relações sociais, 

estabelecido sobre as diferenças destacadas entre os sexos feminino e masculino, ou seja, uma 

construção social e histórica dos sexos. 

Nessa temática, acerca do fenômeno da transexualidade, Maria Eugenia Bunchaft 

assevera que há a necessidade da mudança de paradigma, e afirma que [...] os estudos 

contemporâneos sobre sexualidade demonstram que a concepção binária de gênero do 

Ocidente e o alinhamento automático entre sexo anatômico e identidade sexual configuram 

categorias construídas culturalmente. (2016) 

Para Louro (1997), a importância do conceito de gênero se afirma da seguinte 

maneira: 

 
[...] obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração as distintas 

sociedades e os distintos momentos históricos de que estão tratando. Afasta- 

se de (ou se tem a intenção de afastar) proposições essencialistas sobre os 

gêneros; a ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não 

para algo que exista a priori. O conceito passa a exigir que se pense de modo 

plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e 

homens são diversos. Observa-se que as concepções de gênero diferem não 

apenas entre as sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de 

uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, 

religiosos, raciais, de classe) que a constituem. 

 
 

Nessa perspectiva, constata-se que o gênero é um elemento da cultura e da história. A 

sociedade cria a sua concepção, inclusive pode diferir de outros povos, pois a identidade de 

cada nação é construída sobre valores éticos, morais, existenciais, sociais, jurídicos, 

econômicos, religiosos, políticos etc. 

Complementando tal pensamento, Toneli compartilha o seguinte entendimento: 

 
 

Defendem a tese de que o gênero não é algo como uma inscrição cultural 

(significação) sobre um sexo previamente dado. Antes, o corpo e o sexo são 

interpretados e instituídos pelo gênero, de sorte que em determinadas 

culturas africanas pessoas com a genitália feminina podem ser pensadas 
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como maridos, ou em grupos indígenas americanos uma pessoa com 

genitália masculina pode ser entendida como meio-homem e meio-mulher 

(TONELI; 2012). 

 

 
Segundo os Princípios de Yogyakarta, o conceito de identidade de gênero pode ser 

interpretado da seguinte maneira (2007, p.10): 

 
[...]“identidade de gênero” como estando referida à experiência interna, 

individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao 

gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 

incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, 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 maneirismos. 

 
Partindo de uma visão analítica do estudo queer de Judith Butler (2000), entende-se que 

é necessário rejeitar a concepção naturalista do caráter fixo e imutável do gênero, produzida por 

um sistema binário. Ressaltem-se os papéis sexuais dos quais homens e mulheres são 

submetidos. Esses papéis contribuem com o aumento das desigualdades sociais de um sistema 

patriarcal que inferioriza a mulher, como também exclui e marginaliza as pessoas transexuais. 

A história do casal norte-americano Bianca e Nick Bowser relata um pouco da diversidade 

das famílias trans e dos desafios que o direito deve enfrentar para romper com as barreiras da 

transfobia. Bianca nasceu biologicamente homem e se chamava Jason, enquanto Nick era 

Nicole. Juntos desde 2009, eles utilizaram suas características sexuais originais para 

gerar os próprios filhos e hoje têm dois meninos. (UNIVERSA, 2015) 

Mais uma família que pode servir de exemplo para o estudo em tela é a do transexual 

argentino Alexis Taborda que engravidou em 2013 da mulher, Karen Bruselario, também 

transexual. Hoje, eles são pais de Gênesis, que nasceu em dezembro daquele ano. Na época, 

Alexis disse que não pretendia amamentar a filha, porém, tiraria o leite e o colocaria em uma 

mamadeira, para que a mãe o fizesse. (UNIVERSA, 2015) 

Também o norte-americano Thomas Beatie ficou conhecido mundialmente como o 

"homem grávido". Ele interrompeu o tratamento hormonal que fazia para gerar três filhos: 

Susan, Jensen e Austin. Usou o esperma de um doador e o seu próprio óvulo. Sua mulher, na 

época não podia ter filhos. (UNIVERSA, 2015) 

Outra família que pode ser citada é a do canadense Trevor MacDonald que nasceu 

biologicamente mulher, mas assumiu sua identidade masculina. Ao conhecer seu atual marido, 

Ian, decidiu que queria ser pai. Parou o acompanhamento com testosterona e engravidou. 
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Depois que o bebê nasceu, Trevor descobriu que poderia produzir leite para complementar a 

alimentação da criança, mesmo tendo retirados os seios. Hoje ele é pai de dois filhos e se 

orgulha de tê-los amamentado. (UNIVERSA, 2015) 

No Brasil, Vinícius e Alanna também são protagonistas de uma história familiar muito 

interessante e chama atenção por romper com os padrões tradicionais da família brasileira. 

Juntos há dois anos, o casal gerou um filho sem planejamento e inesperadamente. Vinícius, 

homem trans, ficou grávido de Alanna, que também é transexual, uma vez que ambos não 

fizeram a cirurgia de readequação sexual e tiveram a oportunidade de gerar um filho da forma 

natural. (REDETV, 2019) 

Outro casal que configura como uma família transafetiva é formado pela professora 

Duda Salabert, que é travesti e lésbica. Casada há 7 anos com Raissa Novaes, ambas geraram 

Sol de forma natural, filha biológica do casal. (PEREIRA, 2019) 

Entre tantas histórias, no caso das famílias brasileiras, resta agora ao Estado a 

responsabilidade de tutelar os direitos e garantias dessas pessoas, para que não sofram com 

violações de direitos. É necessário o amparo jurídico tanto por parte do Estado como também 

por parte da sociedade civil. Para assegurar os direitos das famílias transafetivas, é 

imprescindível garantir o cumprimento de princípios básicos e específicos que regulam o direito 

das famílias. 

O princípio da não intervenção, do melhor interesse da criança e do adolescente, o da 

afetividade, o do planejamento familiar, o da autonomia e principalmente o princípio do 

pluralismo familiar, dentre outros, são alguns princípios presentes e sólidos no Estado 

Democrático de Direito, que protegem e resguardam qualquer tipo de arranjo familiar, inclusive 

as entidades familiares transafetiva. 

Negar a efetividade desses princípios a uma família transafetiva, somente pelo fato de 

ela não se adequar aos padrões estabelecidos pela sociedade heteronormativa, é um ato 

nitidamente preconceituoso, no qual toda a sociedade, o Direito e o Estado devem coibir 

demasiadamente. 

Conforme demonstrado ao longo da pesquisa, a identidade de gênero é um direito 

fundamental resguardado pela Constituição Federal de 1988, reconhecido como um direito 

personalíssimo e autônomo do indivíduo. 

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do direito à retificação do 

prenome e gênero das pessoas transgêneros no julgamento da ADI 4275, bem como a 

regularização do Provimento nº 73, do Conselho Nacional de Justiça, todo o procedimento de 

retificação pode ser feito rapidamente e diretamente nos cartórios. 
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No entanto, nota-se ainda que existem algumas questões controversas quanto à 

alteração do prenome quando a retificação for na certidão de nascimento do filho da pessoa 

trans. 

A partir das determinações do STFe do CNJ, apareceram novas situações com as quais 

os cartórios ainda não estão acostumados e não sabem como proceder, vindo muitas vezes a 

decisões subjetivas dos registradores que prevalecem sob o direito da pessoa e ainda a falta 

de uniformidade dessas decisões que contaminam o sistema jurídico, gerando insegurança ao 

sistema e afetando direitos básicos das partes envolvidas. 

Em relação a esse assunto, quando se trata de pessoas trans, há em determinados casos 

uma incongruência que demonstra a total falta de despreparo e desrespeito do poder público. 

Toma-se como exemplo a possibilidade de uma mulher transexual ter um relacionamento 

amoroso com uma mulher cisgenera. Isso é perfeitamente possível, porque como foi bem 

destacado, a orientação sexual e a identidade de gênero são dois fatores completamente 

distintos e um não depende da outro, além de que as relações humanas são múltiplas e variadas. 

Portanto, o relacionamento afetivo sexual, de uma mulher trans com uma mulher cis existe 

entre muitas pessoas e é perfeitamente possível a ocorrência de uma gravidez, caso a mulher 

transexual não tenha optado pela cirurgia de readequação sexual. 

Esse é o caso de Ágata Mostardeiro, que desde o nascimento de seu filho Bento tenta 

conseguir o registro como mãe biológica do menino, juntamente com sua esposa, Chaiane 

Cunha que também é mãe da criança, que foi quem na época engravidou. A gravidez de 

Chaiane ocorreu antes da transição de gênero de Ágata, o que significa que, biologicamente, 

Bento é filho das duas. Foi quando já estavam esperando o menino que Ágata conseguiu 

retificar seus documentos e oficializar seu nome. Mas a conquista do direito em seu próprio 

registro não garantiu facilidade na hora de registrar Bento, pois não existe atualmente uma 

forma de registro em que conste a possibilidade de duas mães biológicas concederem um 

filho/a. Isso gerou uma enorme falha nos trâmites registrais da criança e o cartório responsável 

registrou Ágata como mãe socioafetiva. 

A presunção de que duas pessoas do mesmo gênero não teriam a capacidade de gerar 

um filho é apenas verdade quando ambas são cisgêneras, isto é, pessoas não-trans. Se o próprio 

Estado reconhece que é legítima a identidade da pessoa transexual, então deve também cuidar 

das demais questões que envolvem esse reconhecimento, como a possibilidade de gestar e ter 

filhos. Cabe ao Estado rever as regras e adaptá-las às necessidades da sua própria população. 

Embora o trâmite não seja considerado ideal pois afronta o princípio da verdade real 

dos registros públicos e se enquadra no crime de falsidade ideológica estabelecido pelo 
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Código Penal, no Art. 299, esta foi a alternativa apresentada pelo próprio cartório ao casal, que 

não teve escolha tendo que aceitar a imposição na tentativa de que o filho, que enfrentou 

problemas de saúde desde o nascimento, pudesse ter acesso ao plano de saúde de Ágata. 

(SUL21, 2018). 

Alude-se então que nesse caso específico o registro da mãe transexual deve ser feito 

como mãe biológica, como ela verdadeiramente é, e não como mãe socioafetiva. Esse fato 

ocorre regularmente nos cartórios brasileiros, pois há uma presunção inverídica de que duas 

mães não podem ser biologicamente relacionadas com o filho, o que, por si só, já é uma ação 

preconceituosa e que demonstra a completa ignorância acerca do tema, contribuindo com a 

exclusão e invisibilização das pessoas transexuais provocadas pelo sistema cis 

heteronormativo. (SUL21, 2018). Esses entraves geram uma lacuna inconstitucional que 

provocam além de situação vexatórias para as pessoas trans, inverdades que não respeitam os 

próprios princípios legais. 

Em 28 de junho de 2018 ocorreu a publicação do provimento 73 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.275/DF. 

Na referida decisão, a corte suprema decidiu por interpretar o art. 58 da Lei n. 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973 , também conhecida como Lei de Registros Públicos, no sentido 

de que a averbação no Registro Civil do prenome e do gênero autopercebido independe de 

cirurgia de redesignação sexual ou de tratamento hormonal. Essa decisão, embora acertada, 

não poderia ser imediatamente cumprida, por não haver na época, orientação específica dada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois eram desconhecidos os requisitos para o 

procedimento e as cautelas a serem observadas (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Enfim, com a publicação do provimento 73 do CNJ, a averbação da alteração do 

prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero nos 

cartórios de registro civil passou a ser possível. Porém, é essencial analisar profundamente o 

provimento tanto para que seu público alvo possa melhor compreendê-lo quanto para levantar 

questões de possível discussão (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O provimento do CNJ manteve a não-obrigatoriedade de laudo psicológico que 

confirmasse a transexualidade das pessoas interessadas em fazer a alteração nos documentos, 

no entanto, estabeleceu uma série de requisitos para resguardar o procedimento. 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 
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Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que 

entendemos obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento 

ao Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

 
3 DA IDENTIDADE DE GÊNERO SOB PERSPECTIVA DOS DIRETIOS DA 

PERSONALIDADE 

3.1 DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 

Ressalte-se que sempre deverá o Requerente comparecer perante um Registrador Civil 

das Pessoas Naturais. O Registrador tem que identificar a pessoa e coletar sua qualificação e 

sua assinatura no termo, cujo modelo está anexo ao provimento. A assinatura, portanto, deverá 

ser feita na presença do Registrador. No termo, a pessoa tem que declarar que não há processo 

judicial cujo objeto seja a alteração de gênero ou de prenome e gênero pretendida. Se houver 

processo judicial, deverá ser provado o arquivamento do feito ao ser apresentado o pedido 

extrajudicial, lembrando que esse fato não impedirá a pessoa trans de ter seus decumentos 

retificados (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Registrador do Cartório onde está o assento do nascimento, convencido de que não 

há fraude, falsidade, má-fé ou vício da vontade, procederá a averbação. Em caso contrário, o 

Registrador deverá fundamentar a recusa e enviar ao procedimento ao Juiz Corregedor 

Permanente (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Após a averbação, o Registrador terá que comunicar aos órgãos que expedem o RG, 

CPF, ICN, CPF, passaporte e também ao TRE. Além disso, se houver ações judiciais ou 

dívidas do Requerente, todos os juízes das causas e órgãos interessados deverão ser 

comunicados pelo Registrador às expensas do Requerente. Entendemos que é possível utilizar 

o malote digital para comunicação aos juízes das causas respectivas, mas ainda não existe um 

sistema para comunicação a todos os outros órgãos, o que deverá ser objeto de atenção pelas 

associações de Registradores Civis das Pessoas Naturais. Por enquanto, pois, deverá ser 

analisado qual o custo para a comunicação, que será repassado ao Requerente. Deverá o 

Requerente ser informado, ainda, que deverá proceder à alteração do nome e do gênero em 

quaisquer outros órgãos (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O CNJ exige que tanto o Registrador perante o qual seja apresentado o procedimento 

quanto o Registrador do cartório onde está o assento arquivem todos os documentos que 

compõem o procedimento. Deverá, pois, haver um sistema que permita a localização desses 
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documentos, por meio de pesquisa tanto pelo nome anterior quanto pelo novo nome e ainda 

pelos documentos de identificação da pessoa (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Apenas após a alteração do gênero ou de prenome e gênero no registro de nascimento, 

poderá o Requerente buscar a alteração no registro de casamento, se estiverem presentes as 

condições para o procedimento extrajudicial, o que será analisado no final deste tópico. 

Entende-se, pois, que a certidão de nascimento já com a averbação é um dos requisitos para a 

averbação das alterações no registro de casamento. 

A averbação da alteração do gênero ou do nome e gênero do transgênero é sigilosa e 

não constará das certidões, a não ser por solicitação da própria pessoa ou por determinação 

judicial. Obviamente, a pessoa registrada poderá providenciar procuração pública ou particular 

com firma reconhecida dando poderes a qualquer pessoa para requerer a certidão. 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que entende- 

se como obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Será o Registrador que tem contato pessoal com o Requerente que terá melhores 

condições de dizer se parece ou não haver fraude, o que, no entanto, não afasta a necessidade 

de que o Registrador que é responsável pelo cartório onde está o assento também faça a sua 

análise da documentação (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Segundo o provimento, o procedimento será encaminhado ao colega Registrador por 

meio da Central do Registro Civil (CRC). A remessa ao outro Registrador será feita às 

expensas do Requerente, devendo ser observados os emolumentos de cada Estado da 

Federação. 

A adequação do nome e do gênero na certidão de nascimento da pessoa trans, portanto, 

depende dos documentos listados no art.4º §6º do provimento supra citado. Os possíveis 

problemas residem nas alterações subsequentes, dos registros que dizem respeito, direta ou 

indiretamente, à pessoa do Requerente. Esses registros podem ser de seus descendentes, filhos 

e netos (art. 8º, § 2º), ou de seu casamento (art. 8º, § 3º) (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Há expressa previsão nos parágrafos 2º e 3º do art. 8, que a alteração do prenome nas 

certidões de nascimento dos descendentes da pessoa retificada, depende da anuência do 
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descendente quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os pais. Ou 

seja, caso os filhos sejam maiores de idade, é necessário que o filho concorde com a 

retificação em seu assento de nascimento, e, caso os filhos sejam menores, é necessário que 

o(a) outro(a) pai/mãe concorde com a respectiva alteração. 

Outro ponto que também necessita atenção e a anuência de um terceiro para a 

realização do ato, é a realização da averbação no registro de casamento da pessoa trans, sendo 

que esta somente ocorrerá se houver a anuência do cônjuge. Como se observa: 

 
Art. 8º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do 

RCPN no qual se processou a alteração, às expensas da pessoa requerente, 

comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF e 

passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). § 2º A 

subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de 

nascimento dos descendentes da pessoa requerente dependerá da anuência 

deles quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os 

pais. § 3º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no 

registro de casamento dependerá da anuência do cônjuge. § 4º Havendo 

discordância dos pais ou do cônjuge quanto à averbação mencionada nos 

parágrafos anteriores, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

 

Havendo discordância de um dos pais, do próprio filho ou do cônjuge, quanto às 

averbações mencionadas, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

Ocorre que tal exigência prevista pelo provimento 73 é substancialmente 

inconstitucional, pois fere princípios da autonomia, da verdade real dos registros públicos e 

vai na contramão da decisão do Supremo Tribunal Federal que tutelou acerca dos direitos de 

retificação do nome da pessoa trans a fim de garantir o direito à dignidade (art. 1º, III, da CRFB), 

o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X, da CRFB), e 

principalmente o direito à liberdade de autopercepção. 

Suponha-se que por ilusória razão o filho ou o cônjuge não tenha a intenção de proceder 

com a retificação nos assentos de nascimento, qual seria a fundamentação lógica e legal que 

justificaria tal desejo, senão um motivo de discriminação contra a pessoa trans? Qual interesse 

que o direito resguarda em relação a essa exigência estabelecida pelo provimento 73 do CNJ? 

No caso de negativa da anuência, a judicialização do processo é a solução ideal e resolveria 

o problema do autor da negativa, uma vez que o próprio texto diz que o consentimento será 

suprido? Caso a modificação dos assentos reflexos (nascimento dos filhos e casamento) não 

ocorra, como relacionar/identificar o sujeito trans com a sua certidão de casamento, ou com 

a certidão de nascimento de seu filho? Sem a modificação dos assentos reflexo e, 
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consequentemente, a não fidelidade no conteúdo dos registros com a realidade fática, como 

ficaria a segurança jurídica? 

Verifica-se nitidamente que o tema em questão levanta questionamentos acerca de 

quem teria mais direito sobre a matéria discutida, sendo lúcido a conclusão de que a pessoa 

trans retificada é detentora principal de legitimidade para pleitear a alteração sem que haja 

qualquer anuência do filho/a ou cônjuge, mesmo esses sendo os possuidores das certidões de 

nascimento ou de casamento, haja vista que não há a presença de justo motivo para o filho/a 

ou cônjuge negarem a modificação, tão pouco a existência de prejuízo a terceiros, (além, é 

claro, da própria pessoa trans que é quem sofre com falta da ação). 

O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança 

jurídica, por isso necessita espelhar a verdade existente e atual e não apenas aquela que passou 

(STJ, 2010). É crível a dissonância entre a identidade que a pessoa trans retificada vivencia 

com aquela que consta na certidão de nascimento do filho/a ou a que consta em sua própria 

certidão de casamento. Sem dúvida alguma, o nome é direito personalíssimo no próprio 

direito natural da pessoa de ser individualizada e distinguida dentro da comunidade onde vive, 

tendo em vista, inclusive, o grupo familiar a que pertence. 

Nesse sentido, a doutrina do Ministro Jesus Costa Lima expõe que: o nome é o único 

direito realmente de personalidade, pois é inerente à pessoa, à identificação pessoal e à 

cidadania. 

A retificação do nome da pessoa trans na certidão de nascimento do filho/a ou em sua 

certidão de casamento é necessária não somente para respeitar os princípios aqui elencados, 

mas serve também para evitar situações vexatórias, pois sempre que houver a necessidade da 

utilização desses documentos, seria necessário apresentar uma longa documentação 

retratativa de histórico pessoal, bem como se delongar em um assunto de foro íntimo, o que 

levaria a pessoa transexual à uma exposição e humilhação desnecessária e certamente ilegal, 

ofendendo a sua dignidade e esfera íntima ( art. 5º, X, CF/88), além de confundir, ou até 

mesmo levar ao erro terceiros que se utilizam dessas certidões para a realização de atos da 

vida civil. Ex: companhia aérea que necessita verificar a filiação de um viajante menor de 

idade ou quando da utilização de uma certidão de casamento do vendedor para a lavratura de 

uma escritura pública de compra e venda. 

Se a vida hoje é mais dinâmica, o registro civil deve ir ao encontro da realidade que 

se apresenta e, como bem colocado pelo jurista, José Carlos Barbosa Moreira (2010): “é 

mister que imprimamos ao nosso movimento, o ritmo compatível com a história da nossa 

época”. Serve, portanto, a averbação para informar aquilo que mudou e para trazer à tona a 
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verdadeira segurança jurídica, que não combina com o falso e nem com a confusão causadora 

de instabilidade social com possíveis contratempos. É preciso buscar a verdadeira 

necessidade do mundo sensível. 

 
3.2 DAS DISTINÇÕES ENTRE IDENTIDADE DE GÊNERO E SEXO BIOLÓGICO 

 
 

Propõem-se, então, que os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 8, do provimento 73 sejam 

modificados pois afrontam as leis vigentes, sobretudo a Constituição Federal e as que 

regulamentam os registros públicos. De modo que, no lugar da anuência, a expressão utilizada 

seja ciência, como abaixo proposto: 

 
§ 2º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no 

registro de nascimento dos descendentes da pessoa, será realizada mediante 

requerimento do interessado, e após a ciência das partes envolvidas. § 3º A 

subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de 

casamento, será realizada mediante requerimento do interessado e após a 

ciência das partes envolvidas. § 4º A ciência quanto à averbação 

mencionada nos parágrafos anteriores, poderá ser realizada por qualquer 

meio, como por exemplo escrito, eletrônico. 

 

 

A negação da alteração nesse caso, traz à tona a dissonância entre a identidade da pessoa 

transexual com os assentos de nascimentos dos seus filhos ou com o registro de seu casamento, 

podendo até mesmo gerar transtornos frequentes aos interessados, sobretudo acerca da 

idoneidade da guarda dos filhos quando eles forem menores de idade. Portanto, torna-se ilegal 

exigir anuência de qualquer um desses sujeitos indicados pelo provimento 73 e insatisfatório 

recorrer à máquina judiciaria para solucionar um assunto que já foi amplamente discutido e 

vencido pela jurisprudência. O nome é um direito exclusivo e não deve ser objeto dediscussão 

de terceiros, além do que da própria pessoa que o possui. 

Em relação ao registro de casamento, o provimento n. 73 determina que deve ser 

apresentado o pedido para alteração do registro de nascimento, em primeiro lugar. Somente 

após será providenciada a alteração no registro de casamento, o que está de acordo com o 

princípio da continuidade dos registros públicos. 

A alteração depende da anuência do cônjuge, muito embora se espere que essa anuência 

seja concedida. No caso de resistência por parte do cônjuge, o consentimento poderá ser 

suprido judicialmente. 
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Há de se apontar a possibilidade de alteração na certidão de casamento de pessoa 

divorciada. Mas, entende-se que não é necessário o consentimento do ex-cônjuge para que se 

proceda à alteração. Isso porque o provimento 73 do CNJ estabelece a necessidade de anuência 

do cônjuge, não mencionando o ex-cônjuge, no caso da pessoa divorciada. 

Além disso, ressalta-se que a alteração do nome e do gênero da pessoa com quem uma 

vez alguém foi casado não cria impedimentos quaisquer ao ex-cônjuge, ao passo de que, se 

não for feita a alteração no registro de casamento do atual companheiro(a), não apenas 

existirão transtornos imensos para a pessoa que não poderá ser identificada por seu nome e 

gênero autopercebido, como também a impedirá de realizar atos da vida civil por meio da 

apresentação da certidão de casamento. 

De fato, sempre que uma pessoa se declara casada ou divorciada ou ainda viúva, nos 

atos da vida civil a certidão apresentada é a de casamento. Assim, ter sido alterado gênero ou 

o nome e o gênero somente na certidão de nascimento não é suficiente para garantir a dignidade 

da pessoa trans. 

Fato é que a sociedade ainda se encontra em um momento no qual a transexualidade, 

assim como a homossexualidade, é vista com preconceito por muitos, o que pode levar a uma 

recusa de determinadas pessoas em “parecer homossexual”. E essa recusa não seria capaz de 

impedir o prosseguimento do procedimento de averbação, pois não criaria ao ex-cônjuge ou 

ao atual cônjuge impedimentos ou transtornos relevantes. 

Entendemos que o CNJ foi tímido nessa parte do provimento, ao exigir anuência para 

a alteração do nome do trans tanto na certidão de casamento, quanto no registro dos 

descendentes. Alterar o gênero ou o nome e gênero apenas na certidão de nascimento da pessoa 

trans que tenha estado civil de casada ou divorciada nada resolve, de modo que o Judiciário 

terá obrigatoriamente que atuar em diversas situações, com os custos envolvidos, perda de 

tempo e em consequência constrangimento para a pessoa trans. 
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Felizmente e juntamente com a fundamentação apresentada pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, restou claro que “a identidade de gênero não se prova por ser algo 

autopercebido pela própria pessoa, tema no qual a pessoa é soberana para autodefinir, de sorte 

que a mera declaração de vontade da pessoa transgênero deve ser suficiente para o Estado e 

a sociedade respeitarem sua identidade de gênero” (VECCHIANTTI, 2018). 

Nessa senda, a exigência de laudos de terceiros, viola nitidamente o direito à liberdade 

e autonomia moral da pessoa trans na sua própria definição como pessoa, uma vez que a opção 

escolhida pelo trans necessita ser corroborada com a aprovação de um terceiro (médico). No 

mesmo sentido, a exigência de cirurgia de transgenitalização, é uma condição ainda mais 

descabida e violadora de direitos, uma vez que impõe compulsoriamente a esterilização da 

pessoa trans (VECCHIANTTI, 2018). 

Logo, como se trata de um tema que diz respeito somente à pessoa trans e a ela cabe 

a decisão da necessidade ou não da modificação do seu nome e gênero, uma vez que a 

identidade de gênero é o sentimento de autoconhecimento e autodefinição do próprio sujeito, 

conclui-se que o procedimento administrativo sem a imposição de laudos médicos e 

diretamente no registro civil é o que melhor se adequa e respeita os direitos humanos, bem 

como contribuí para a desjudicialização da justiça (VECCHIANTTI, 2018). 

Finalmente, no dia 29/06/2018, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou o Provimento 

73, que com base na decisão do STF, regulamentou e unificou o procedimento da modificação 

do nome e gênero das pessoas trans diretamente nos serviços extrajudiciais, de modo que tal 

procedimento deve ser observado e cumprido por todos os Oficias de Registro Civil do Brasil, 

sob pena de instauração de processo administrativo contra o registrador que não o cumprir. 

Como bem pondera, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti “a regulamentação não era 

necessária, mas era importante, pois Tribunais de Justiça diferentes estavam regulando o tema 

de forma diferente, gerando insegurança jurídica país afora, e outros estavam simplesmente 

esperando a regulamentação do CNJ, frustrando os direitos das pessoas trans” constar 

referência (VECCHIANTTI, 2018). 

Apesar do provimento 73/2018 não ter acatado literalmente o espírito da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, afinal esse órgão já havia se posicionado no 

sentido de ser desproporcional à exigência de atestados de antecedentes. O Provimento 73, 

em sentido contrário, exigiu a apresentação de diversas  certidões, no intuito de preservar    a 

segurança jurídica, bem como, felizmente não proibiu o procedimento de alteração, caso 

alguma das certidões fossem positivas. Nesse caso, o oficial responsável deverá enviar um 
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ofício, cientificando o órgão expedidor da certidão, a respeito da alteração do nome e do 

gênero do sujeito. 

Apesar de todo o avanço com a edição do Provimento 73/2018, o CNJ, não esgotou o 

tema e assim preferiu deixar de fora crianças e adolescentes trans, de modo que não permitiu 

a retificação do registro delas diretamente no registro civil, mesmo com anuência dos pais. 

Um dos pilares que compõem os estudos acerca da sexualidade humana é a identidade 

de gênero que corresponde à autopercepção da pessoa. É um sentimento íntimo, subjetivo e 

indissociável da personalidade humana, referindo-se às múltiplas maneiras de expressar-se 

como indivíduo social. 

Percorrendo a corrente filosófica de Judith Butler (2010), entende-se que os gêneros 

femininos e masculinos não estão necessariamente condicionados à estrutura biológica do 

ser, mas sim a uma construção social de gênero estabelecida por meio de códigos binários, 

macho e fêmea. São discursos opressores que geram verdades presumidamente absolutas e 

relacionam o sexo anatômico ao gênero. Isso significa que a associação compulsória entre o 

órgão sexual feminino e o gênero feminino e órgão sexual masculino e o gênero masculino foi 

culturalmente estabelecida por um sistema binário, cis heteronormativo. 

Como descreve Lopes: “O gênero se afirma no conjunto de representações culturais, 

artísticas e simbólicas que expressam imagens naturalizadas do que é ser homem ou ser 

mulher” (COSTA, 2018) 

Nesse contexto, é importante salientar que entender gênero como uma construção 

social não significa ignorar o fato de que existem diferenças entre os corpos humanos, pois, 

de fato, elas existem em várias dimensões, porém estão organizadas mediante uma lógica 

opressora, sexista e preconceituosa e foram subscritas de acordo com uma suposta 

normalidade que atende a interesses muitos específicos. 

Judith Butler (2015) disciplina acerca do tema, o seguinte conceito: 

 
 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é 

o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que 

o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. […] Se o gênero são os 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que 

ele decorra, de um sexo desta ou aquela maneira. Levada a seu limite lógico, 

a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos. (BUTLER, 2015) 
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Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero designado ao nascer, como, 

por exemplo, aquela pessoa que nasce com os órgãos sexuais femininos e se identifica como 

mulher. As pessoas transexuais, no entanto, como a própria nomenclatura diz, transcendem 

esse conceito e são sujeitos que, ao nascerem, foram designados com um gênero oposto 

daquele com o qual se identificam. Alguns escolhem pela transição hormonal e intervenções 

cirúrgicas de readequação sexual, outros apenas se reconhecem como do gênero oposto, sem 

que haja necessariamente o uso de hormônios ou cirurgias. 

Como fenômeno inconsciente e contextual o gênero não denota um ser substantivo, 

mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergente. (VIEIRA; GONÇALVES, 2018) 

Como já mencionado, gênero na prática são interpretações dos papéis sociais que 

definem o ser feminino e o ser masculino, ou seja, são imposições de ordem. 

Automaticamente, a ordem cisgênero heteronormativa exige a coerência total entre um sexo, 

um gênero e o desejo sexual. Dessa forma, o papel atual de gênero seria reproduzir uma 

ilusória noção de estabilidade, onde a matriz heterossexual estaria resguardada por dois sexos 

fixos. (SENKEVICS, 2012). 

A identidade de gênero não se confunde com a orientação sexual, uma vez que essa 

se traduz na orientação do desejo, no sentimento de atração de uma pessoa por outra. As 

categorias que diferenciam os tipos de orientação sexual são: a) heterossexual: pessoa que 

sente atração sexual por pessoas do sexo oposto; b) homossexual: pessoa que sente atração 

sexual por pessoas do mesmo sexo; c) bissexual: pessoa que sente atração sexual por pessoas 

do mesmo sexo e do sexo oposto; d) pansexual: pessoa que sente atração sexual por homem, 

mulher, travesti, transgênero, transexual, drag queen; e) assexuada: pessoa que não sente 

atração sexual. (FREITAS, 2019). 

No que tange ao conceito de transgênero, aplica-se o prefixo "trans", definido por 

"além de", "através de", que significa uma transição entre os gêneros masculino e feminino. 

São pessoas que transgridem as normas de gênero impostas pela cultura sexista, estão para 

alémdo feminino e para além do masculino. Logo, o termo transgênero é, em sua essência, 

um amplo conceito “guarda-chuva”, que contempla travestis, transexuais, não binários, 

crossdressers e drag queens. 

Por sua vez, no caso das pessoas transexuais, a identidade de gênero não corresponde 

ao sexo biológico, porém, nem sempre haverá o anseio pela cirurgia de readequação sexual. 

O transexual que se autodefine como homem pode muitas vezes manter a sua estrutura 
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biológica em perfeitas condições e seus órgãos reprodutores podem ser mantidos mesmo com 

uso dos hormônios e, muitas vezes, estarem aptos à reprodução. (FREITAS, 2019) 

É o caso, por exemplo, do casal de ingleses Bianca e Nick Bowser. Nascida como 

Jason, Bianca fez a transição há 11 anos, colocando implantes de silicone e removendo os 

pelos a laser. Por ter traços já bastante femininos, dispensou o tratamento com hormônios, 

mas ainda mantém seu órgão sexual biológico. Já Nick, nasceu como Nicole e, acerca doze 

anos, descobriu o conceito de trans, adotando sua identidade masculina definitivamente. 

Assim como Bianca, Nick também mantém seu órgão sexual de nascença (HYPENESS, 

2014). 

Em 2009, o casal se conheceu e a vontade de ter uma família começou a surgir, mas 

devido às limitações do corpo, foi Nick, o pai, que engravidou das crianças. Esse é um caso 

concreto que demonstra a amplitude contemporânea das relações humanas, visto que retrata 

um casal que descontrói todos os estereótipos de gênero, demonstrando que o órgão sexual 

de um indivíduo muitas vezes não diz “nada” sobre o sujeito. O gênero é condicionado a 

valores culturais e não biológicos, portanto, é possível que um homem gere um filho. 

(HYPENESS, 2014). 

Dentre as múltiplas formas de exercer a sexualidade, a orientação sexual para a pessoa 

transexual é um assunto que ainda precisa superar alguns tabus. Isso porque a cultura 

heterossexual impõe que as relações amorosas devem se constituir somente entre homem e 

mulher. Consequentemente, essa ideia é também projetada para as pessoas transexuais. 

Primeiramente, cumpre destacar as distinções dos conceitos de identidade de gênero 

e orientação sexual. A identidade de gênero se manifesta como um íntimo sentimento da 

pessoa quanto à sua identificação como homem ou mulher, o que pode ou não corresponder 

ao sexo biológico atribuído, a partir de seu nascimento. 

A orientação sexual, porém, se refere à atração afetivo-sexual por alguém, que pode 

ser do gênero masculino ou feminino. Uma dimensão não depende da outra, ou seja, não há 

uma norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas. Assim, nem todo homem 

e mulher são “naturalmente” heterossexuais. 

Linda Nicholson (2000) esclarece que a identidade de gênero é um aspecto que deve 

ser analisado dissociado do conceito de sexo, levando-se em conta outros dados que também 

compõem a identidade humana, como a cultura da qual a pessoa está inserida. A autora procura 

compreender o gênero como um elemento constitutivo das várias relações sociais, 

estabelecido sobre as diferenças destacadas entre os sexos feminino e masculino, ou seja, uma 

construção social e histórica dos sexos. 
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Nessa temática, acerca do fenômeno da transexualidade, Maria Eugenia Bunchaft 

assevera que há a necessidade da mudança de paradigma, e afirma que [...] os estudos 

contemporâneos sobre sexualidade demonstram que a concepção binária de gênero do 

Ocidente e o alinhamento automático entre sexo anatômico e identidade sexual configuram 

categorias construídas culturalmente. (2016) 

Para Louro (1997), a importância do conceito de gênero se afirma da seguinte 

maneira: 

 
[...] obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração as distintas 

sociedades e os distintos momentos históricos de que estão tratando. Afasta- 

se de (ou se tem a intenção de afastar) proposições essencialistas sobre os 

gêneros; a ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não 

para algo que exista a priori. O conceito passa a exigir que se pense de modo 

plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e 

homens são diversos. Observa-se que as concepções de gênero diferem não 

apenas entre as sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de 

uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, 

religiosos, raciais, de classe) que a constituem. 

 
Nessa perspectiva, constata-se que o gênero é um elemento da cultura e da história. A 

sociedade cria a sua concepção, inclusive pode diferir de outros povos, pois a identidade de 

cada nação é construída sobre valores éticos, morais, existenciais, sociais, jurídicos, 

econômicos, religiosos, políticos etc. 

Complementando tal pensamento, Toneli compartilha o seguinte entendimento: 

 
 

Defendem a tese de que o gênero não é algo como uma inscrição cultural 

(significação) sobre um sexo previamente dado. Antes, o corpo e o sexo são 

interpretados e instituídos pelo gênero, de sorte que em determinadas 

culturas africanas pessoas com a genitália feminina podem ser pensadas 

como maridos, ou em grupos indígenas americanos uma pessoa com 

genitália masculina pode ser entendida como meio-homem e meio-mulher 

(TONELI; 2012). 

 

 
Segundo os Princípios de Yogyakarta, o conceito de identidade de gênero pode ser 

interpretado da seguinte maneira (2007, p.10): 

 
[...]“identidade de gênero” como estando referida à experiência interna, 

individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao 

gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 

incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre 

escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 
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cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de 

vestir-se, o modo de falar e maneirismos. 

 
Partindo de uma visão analítica do estudo queer de Judith Butler (2000), entende-se que 

é necessário rejeitar a concepção naturalista do caráter fixo e imutável do gênero, produzida por 

um sistema binário. Ressaltem-se os papéis sexuais dos quais homens e mulheres são 

submetidos. Esses papéis contribuem com o aumento das desigualdades sociais de um sistema 

patriarcal que inferioriza a mulher, como também exclui e marginaliza as pessoas transexuais. 

A história do casal norte-americano Bianca e Nick Bowser relata um pouco da diversidade 

das famílias trans e dos desafios que o direito deve enfrentar para romper com as barreiras da 

transfobia. Bianca nasceu biologicamente homem e se chamava Jason, enquanto Nick era 

Nicole. Juntos desde 2009, eles utilizaram suas características sexuais originais para 

gerar os próprios filhos e hoje têm dois meninos. (UNIVERSA, 2015) 

Mais uma família que pode servir de exemplo para o estudo em tela é a do transexual 

argentino Alexis Taborda que engravidou em 2013 da mulher, Karen Bruselario, também 

transexual. Hoje, eles são pais de Gênesis, que nasceu em dezembro daquele ano. Na época, 

Alexis disse que não pretendia amamentar a filha, porém, tiraria o leite e o colocaria em uma 

mamadeira, para que a mãe o fizesse. (UNIVERSA, 2015) 

Também o norte-americano Thomas Beatie ficou conhecido mundialmente como o 

"homem grávido". Ele interrompeu o tratamento hormonal que fazia para gerar três filhos: 

Susan, Jensen e Austin. Usou o esperma de um doador e o seu próprio óvulo. Sua mulher, na 

época não podia ter filhos. (UNIVERSA, 2015) 

Outra família que pode ser citada é a do canadense Trevor MacDonald que nasceu 

biologicamente mulher, mas assumiu sua identidade masculina. Ao conhecer seu atual marido, 

Ian, decidiu que queria ser pai. Parou o acompanhamento com testosterona e engravidou. 

Depois que o bebê nasceu, Trevor descobriu que poderia produzir leite para complementar a 

alimentação da criança, mesmo tendo retirados os seios. Hoje ele é pai de dois filhos e se 

orgulha de tê-los amamentado. (UNIVERSA, 2015) 

No Brasil, Vinícius e Alanna também são protagonistas de uma história familiar muito 

interessante e chama atenção por romper com os padrões tradicionais da família brasileira. 

Juntos há dois anos, o casal gerou um filho sem planejamento e inesperadamente. Vinícius, 

homem trans, ficou grávido de Alanna, que também é transexual, uma vez que ambos não 

fizeram a cirurgia de readequação sexual e tiveram a oportunidade de gerar um filho da forma 

natural. (REDETV, 2019) 
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Outro casal que configura como uma família transafetiva é formado pela professora 

Duda Salabert, que é travesti e lésbica. Casada há 7 anos com Raissa Novaes, ambas geraram 

Sol de forma natural, filha biológica do casal. (PEREIRA, 2019) 

Entre tantas histórias, no caso das famílias brasileiras, resta agora ao Estado a 

responsabilidade de tutelar os direitos e garantias dessas pessoas, para que não sofram com 

violações de direitos. É necessário o amparo jurídico tanto por parte do Estado como também 

por parte da sociedade civil. Para assegurar os direitos das famílias transafetivas, é 

imprescindível garantir o cumprimento de princípios básicos e específicos que regulam o direito 

das famílias. 

O princípio da não intervenção, do melhor interesse da criança e do adolescente, o da 

afetividade, o do planejamento familiar, o da autonomia e principalmente o princípio do 

pluralismo familiar, dentre outros, são alguns princípios presentes e sólidos no Estado 

Democrático de Direito, que protegem e resguardam qualquer tipo de arranjo familiar, inclusive 

as entidades familiares transafetiva. 

Negar a efetividade desses princípios a uma família transafetiva, somente pelo fato de 

ela não se adequar aos padrões estabelecidos pela sociedade heteronormativa, é um ato 

nitidamente preconceituoso, no qual toda a sociedade, o Direito e o Estado devem coibir 

demasiadamente. 

Conforme demonstrado ao longo da pesquisa, a identidade de gênero é um direito 

fundamental resguardado pela Constituição Federal de 1988, reconhecido como um direito 

personalíssimo e autônomo do indivíduo. 

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do direito à retificação do 

prenome e gênero das pessoas transgêneros no julgamento da ADI 4275, bem como a 

regularização do Provimento nº 73, do Conselho Nacional de Justiça, todo o procedimento de 

retificação pode ser feito rapidamente e diretamente nos cartórios. 

No entanto, nota-se ainda que existem algumas questões controversas quanto à 

alteração do prenome quando a retificação for na certidão de nascimento do filho da pessoa 

trans. 

A partir das determinações do STFe do CNJ, apareceram novas situações com as quais 

os cartórios ainda não estão acostumados e não sabem como proceder, vindo muitas vezes a 

decisões subjetivas dos registradores que prevalecem sob o direito da pessoa e ainda a falta 

de uniformidade dessas decisões que contaminam o sistema jurídico, gerando insegurança ao 

sistema e afetando direitos básicos das partes envolvidas. 
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Em relação a esse assunto, quando se trata de pessoas trans, há em determinados casos 

uma incongruência que demonstra a total falta de despreparo e desrespeito do poder público. 

Toma-se como exemplo a possibilidade de uma mulher transexual ter um relacionamento 

amoroso com uma mulher cisgenera. Isso é perfeitamente possível, porque como foi bem 

destacado, a orientação sexual e a identidade de gênero são dois fatores completamente 

distintos e um não depende da outro, além de que as relações humanas são múltiplas e variadas. 

Portanto, o relacionamento afetivo sexual, de uma mulher trans com uma mulher cis existe 

entre muitas pessoas e é perfeitamente possível a ocorrência de uma gravidez, caso a mulher 

transexual não tenha optado pela cirurgia de readequação sexual. 

Esse é o caso de Ágata Mostardeiro, que desde o nascimento de seu filho Bento tenta 

conseguir o registro como mãe biológica do menino, juntamente com sua esposa, Chaiane 

Cunha que também é mãe da criança, que foi quem na época engravidou. A gravidez de 

Chaiane ocorreu antes da transição de gênero de Ágata, o que significa que, biologicamente, 

Bento é filho das duas. Foi quando já estavam esperando o menino que Ágata conseguiu 

retificar seus documentos e oficializar seu nome. Mas a conquista do direito em seu próprio 

registro não garantiu facilidade na hora de registrar Bento, pois não existe atualmente uma 

forma de registro em que conste a possibilidade de duas mães biológicas concederem um 

filho/a. Isso gerou uma enorme falha nos trâmites registrais da criança e o cartório responsável 

registrou Ágata como mãe socioafetiva. 

A presunção de que duas pessoas do mesmo gênero não teriam a capacidade de gerar 

um filho é apenas verdade quando ambas são cisgêneras, isto é, pessoas não-trans. Se o próprio 

Estado reconhece que é legítima a identidade da pessoa transexual, então deve também cuidar 

das demais questões que envolvem esse reconhecimento, como a possibilidade de gestar e ter 

filhos. Cabe ao Estado rever as regras e adaptá-las às necessidades da sua própria população. 

Embora o trâmite não seja considerado ideal pois afronta o princípio da verdade real 

dos registros públicos e se enquadra no crime de falsidade ideológica estabelecido pelo 

Código Penal, no Art. 299, esta foi a alternativa apresentada pelo próprio cartório ao casal, que 

não teve escolha tendo que aceitar a imposição na tentativa de que o filho, que enfrentou 

problemas de saúde desde o nascimento, pudesse ter acesso ao plano de saúde de Ágata. 

(SUL21, 2018). 

Alude-se então que nesse caso específico o registro da mãe transexual deve ser feito 

como mãe biológica, como ela verdadeiramente é, e não como mãe socioafetiva. Esse fato 

ocorre regularmente nos cartórios brasileiros, pois há uma presunção inverídica de que duas 

mães não podem ser biologicamente relacionadas com o filho, o que, por si só, já é uma ação 
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preconceituosa e que demonstra a completa ignorância acerca do tema, contribuindo com a 

exclusão e invisibilização das pessoas transexuais provocadas pelo sistema cis 

heteronormativo. (SUL21, 2018). Esses entraves geram uma lacuna inconstitucional que 

provocam além de situação vexatórias para as pessoas trans, inverdades que não respeitam os 

próprios princípios legais. 

Em 28 de junho de 2018 ocorreu a publicação do provimento 73 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.275/DF. 

Na referida decisão, a corte suprema decidiu por interpretar o art. 58 da Lei n. 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973 , também conhecida como Lei de Registros Públicos, no sentido 

de que a averbação no Registro Civil do prenome e do gênero autopercebido independe de 

cirurgia de redesignação sexual ou de tratamento hormonal. Essa decisão, embora acertada, 

não poderia ser imediatamente cumprida, por não haver na época, orientação específica dada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois eram desconhecidos os requisitos para o 

procedimento e as cautelas a serem observadas (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Enfim, com a publicação do provimento 73 do CNJ, a averbação da alteração do 

prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero nos 

cartórios de registro civil passou a ser possível. Porém, é essencial analisar profundamente o 

provimento tanto para que seu público alvo possa melhor compreendê-lo quanto para levantar 

questões de possível discussão (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O provimento do CNJ manteve a não-obrigatoriedade de laudo psicológico que 

confirmasse a transexualidade das pessoas interessadas em fazer a alteração nos documentos, 

no entanto, estabeleceu uma série de requisitos para resguardar o procedimento. 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que 

entendemos obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento 

ao Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Ressalte-se que sempre deverá o Requerente comparecer perante um Registrador Civil 

das Pessoas Naturais. O Registrador tem que identificar a pessoa e coletar sua qualificação e 

sua assinatura no termo, cujo modelo está anexo ao provimento. A assinatura, portanto, deverá 

ser feita na presença do Registrador. No termo, a pessoa tem que declarar que não há processo 
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judicial cujo objeto seja a alteração de gênero ou de prenome e gênero pretendida. Se houver 

processo judicial, deverá ser provado o arquivamento do feito ao ser apresentado o pedido 

extrajudicial, lembrando que esse fato não impedirá a pessoa trans de ter seus decumentos 

retificados (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Registrador do Cartório onde está o assento do nascimento, convencido de que não 

há fraude, falsidade, má-fé ou vício da vontade, procederá a averbação. Em caso contrário, o 

Registrador deverá fundamentar a recusa e enviar ao procedimento ao Juiz Corregedor 

Permanente (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Após a averbação, o Registrador terá que comunicar aos órgãos que expedem o RG, 

CPF, ICN, CPF, passaporte e também ao TRE. Além disso, se houver ações judiciais ou 

dívidas do Requerente, todos os juízes das causas e órgãos interessados deverão ser 

comunicados pelo Registrador às expensas do Requerente. Entendemos que é possível utilizar 

o malote digital para comunicação aos juízes das causas respectivas, mas ainda não existe um 

sistema para comunicação a todos os outros órgãos, o que deverá ser objeto de atenção pelas 

associações de Registradores Civis das Pessoas Naturais. Por enquanto, pois, deverá ser 

analisado qual o custo para a comunicação, que será repassado ao Requerente. Deverá o 

Requerente ser informado, ainda, que deverá proceder à alteração do nome e do gênero em 

quaisquer outros órgãos (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O CNJ exige que tanto o Registrador perante o qual seja apresentado o procedimento 

quanto o Registrador do cartório onde está o assento arquivem todos os documentos que 

compõem o procedimento. Deverá, pois, haver um sistema que permita a localização desses 

documentos, por meio de pesquisa tanto pelo nome anterior quanto pelo novo nome e ainda 

pelos documentos de identificação da pessoa (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Apenas após a alteração do gênero ou de prenome e gênero no registro de nascimento, 

poderá o Requerente buscar a alteração no registro de casamento, se estiverem presentes as 

condições para o procedimento extrajudicial, o que será analisado no final deste tópico. 

Entende-se, pois, que a certidão de nascimento já com a averbação é um dos requisitos para a 

averbação das alterações no registro de casamento. 

A averbação da alteração do gênero ou do nome e gênero do transgênero é sigilosa e 

não constará das certidões, a não ser por solicitação da própria pessoa ou por determinação 

judicial. Obviamente, a pessoa registrada poderá providenciar procuração pública ou particular 

com firma reconhecida dando poderes a qualquer pessoa para requerer a certidão. 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 
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ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que entende- 

se como obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Será o Registrador que tem contato pessoal com o Requerente que terá melhores 

condições de dizer se parece ou não haver fraude, o que, no entanto, não afasta a necessidade 

de que o Registrador que é responsável pelo cartório onde está o assento também faça a sua 

análise da documentação (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Segundo o provimento, o procedimento será encaminhado ao colega Registrador por 

meio da Central do Registro Civil (CRC). A remessa ao outro Registrador será feita às 

expensas do Requerente, devendo ser observados os emolumentos de cada Estado da 

Federação. 

 
3.3 DAS MINORIAS SEXUAIS E SUA COMPOSIÇÃO 

 
 

A adequação do nome e do gênero na certidão de nascimento da pessoa trans, portanto, 

depende dos documentos listados no art.4º §6º do provimento supra citado. Os possíveis 

problemas residem nas alterações subsequentes, dos registros que dizem respeito, direta ou 

indiretamente, à pessoa do Requerente. Esses registros podem ser de seus descendentes, filhos 

e netos (art. 8º, § 2º), ou de seu casamento (art. 8º, § 3º) (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Há expressa previsão nos parágrafos 2º e 3º do art. 8, que a alteração do prenome nas 

certidões de nascimento dos descendentes da pessoa retificada, depende da anuência do 

descendente quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os pais. Ou 

seja, caso os filhos sejam maiores de idade, é necessário que o filho concorde com a 

retificação em seu assento de nascimento, e, caso os filhos sejam menores, é necessário que 

o(a) outro(a) pai/mãe concorde com a respectiva alteração. 

Outro ponto que também necessita atenção e a anuência de um terceiro para a 

realização do ato, é a realização da averbação no registro de casamento da pessoa trans, sendo 

que esta somente ocorrerá se houver a anuência do cônjuge. Como se observa: 

 
Art. 8º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do 

RCPN no qual se processou a alteração, às expensas da pessoa requerente, 
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comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF e 

passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). § 2º A 

subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de 

nascimento dos descendentes da pessoa requerente dependerá da anuência 

deles quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os 

pais. § 3º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no 

registro de casamento dependerá da anuência do cônjuge. § 4º Havendo 

discordância dos pais ou do cônjuge quanto à averbação mencionada nos 

parágrafos anteriores, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

 

Havendo discordância de um dos pais, do próprio filho ou do cônjuge, quanto às 

averbações mencionadas, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

Ocorre que tal exigência prevista pelo provimento 73 é substancialmente 

inconstitucional, pois fere princípios da autonomia, da verdade real dos registros públicos e 

vai na contramão da decisão do Supremo Tribunal Federal que tutelou acerca dos direitos de 

retificação do nome da pessoa trans a fim de garantir o direito à dignidade (art. 1º, III, da CRFB), 

o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X, da CRFB), e 

principalmente o direito à liberdade de autopercepção. 

Suponha-se que por ilusória razão o filho ou o cônjuge não tenha a intenção de proceder 

com a retificação nos assentos de nascimento, qual seria a fundamentação lógica e legal que 

justificaria tal desejo, senão um motivo de discriminação contra a pessoa trans? Qual interesse 

que o direito resguarda em relação a essa exigência estabelecida pelo provimento 73 do CNJ? 

No caso de negativa da anuência, a judicialização do processo é a solução ideal e resolveria 

o problema do autor da negativa, uma vez que o próprio texto diz que o consentimento será 

suprido? Caso a modificação dos assentos reflexos (nascimento dos filhos e casamento) não 

ocorra, como relacionar/identificar o sujeito trans com a sua certidão de casamento, ou com 

a certidão de nascimento de seu filho? Sem a modificação dos assentos reflexo e, 

consequentemente, a não fidelidade no conteúdo dos registros com a realidade fática, como 

ficaria a segurança jurídica? 

Verifica-se nitidamente que o tema em questão levanta questionamentos acerca de 

quem teria mais direito sobre a matéria discutida, sendo lúcido a conclusão de que a pessoa 

trans retificada é detentora principal de legitimidade para pleitear a alteração sem que haja 

qualquer anuência do filho/a ou cônjuge, mesmo esses sendo os possuidores das certidões de 

nascimento ou de casamento, haja vista que não há a presença de justo motivo para o filho/a 

ou cônjuge negarem a modificação, tão pouco a existência de prejuízo a terceiros, (além, é 

claro, da própria pessoa trans que é quem sofre com falta da ação). 
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O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança 

jurídica, por isso necessita espelhar a verdade existente e atual e não apenas aquela que passou 

(STJ, 2010). É crível a dissonância entre a identidade que a pessoa trans retificada vivencia 

com aquela que consta na certidão de nascimento do filho/a ou a que consta em sua própria 

certidão de casamento. Sem dúvida alguma, o nome é direito personalíssimo no próprio 

direito natural da pessoa de ser individualizada e distinguida dentro da comunidade onde vive, 

tendo em vista, inclusive, o grupo familiar a que pertence. 

Nesse sentido, a doutrina do Ministro Jesus Costa Lima expõe que: o nome é o único 

direito realmente de personalidade, pois é inerente à pessoa, à identificação pessoal e à 

cidadania. 

A retificação do nome da pessoa trans na certidão de nascimento do filho/a ou em sua 

certidão de casamento é necessária não somente para respeitar os princípios aqui elencados, 

mas serve também para evitar situações vexatórias, pois sempre que houver a necessidade da 

utilização desses documentos, seria necessário apresentar uma longa documentação 

retratativa de histórico pessoal, bem como se delongar em um assunto de foro íntimo, o que 

levaria a pessoa transexual à uma exposição e humilhação desnecessária e certamente ilegal, 

ofendendo a sua dignidade e esfera íntima ( art. 5º, X, CF/88), além de confundir, ou até 

mesmo levar ao erro terceiros que se utilizam dessas certidões para a realização de atos da 

vida civil. Ex: companhia aérea que necessita verificar a filiação de um viajante menor de 

idade ou quando da utilização de uma certidão de casamento do vendedor para a lavratura de 

uma escritura pública de compra e venda. 

Se a vida hoje é mais dinâmica, o registro civil deve ir ao encontro da realidade que 

se apresenta e, como bem colocado pelo jurista, José Carlos Barbosa Moreira (2010): “é 

mister que imprimamos ao nosso movimento, o ritmo compatível com a história da nossa 

época”. Serve, portanto, a averbação para informar aquilo que mudou e para trazer à tona a 

verdadeira segurança jurídica, que não combina com o falso e nem com a confusão causadora 

de instabilidade social com possíveis contratempos. É preciso buscar a verdadeira 

necessidade do mundo sensível. 

Propõem-se, então, que os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 8, do provimento 73 sejam 

modificados pois afrontam as leis vigentes, sobretudo a Constituição Federal e as que 

regulamentam os registros públicos. De modo que, no lugar da anuência, a expressão utilizada 

seja ciência, como abaixo proposto: 
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§ 2º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no 

registro de nascimento dos descendentes da pessoa, será realizada mediante 

requerimento do interessado, e após a ciência das partes envolvidas. § 3º A 

subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de 

casamento, será realizada mediante requerimento do interessado e após a 

ciência das partes envolvidas. § 4º A ciência quanto à averbação 

mencionada nos parágrafos anteriores, poderá ser realizada por qualquer 

meio, como por exemplo escrito, eletrônico. 

 

 

A negação da alteração nesse caso, traz à tona a dissonância entre a identidade da pessoa 

transexual com os assentos de nascimentos dos seus filhos ou com o registro de seu casamento, 

podendo até mesmo gerar transtornos frequentes aos interessados, sobretudo acerca da 

idoneidade da guarda dos filhos quando eles forem menores de idade. Portanto, torna-se ilegal 

exigir anuência de qualquer um desses sujeitos indicados pelo provimento 73 e insatisfatório 

recorrer à máquina judiciaria para solucionar um assunto que já foi amplamente discutido e 

vencido pela jurisprudência. O nome é um direito exclusivo e não deve ser objeto dediscussão 

de terceiros, além do que da própria pessoa que o possui. 

Em relação ao registro de casamento, o provimento n. 73 determina que deve ser 

apresentado o pedido para alteração do registro de nascimento, em primeiro lugar. Somente 

após será providenciada a alteração no registro de casamento, o que está de acordo com o 

princípio da continuidade dos registros públicos. 

A alteração depende da anuência do cônjuge, muito embora se espere que essa anuência 

seja concedida. No caso de resistência por parte do cônjuge, o consentimento poderá ser 

suprido judicialmente. 

Há de se apontar a possibilidade de alteração na certidão de casamento de pessoa 

divorciada. Mas, entende-se que não é necessário o consentimento do ex-cônjuge para que se 

proceda à alteração. Isso porque o provimento 73 do CNJ estabelece a necessidade de anuência 

do cônjuge, não mencionando o ex-cônjuge, no caso da pessoa divorciada. 

Além disso, ressalta-se que a alteração do nome e do gênero da pessoa com quem uma 

vez alguém foi casado não cria impedimentos quaisquer ao ex-cônjuge, ao passo de que, se 

não for feita a alteração no registro de casamento do atual companheiro(a), não apenas 

existirão transtornos imensos para a pessoa que não poderá ser identificada por seu nome e 

gênero autopercebido, como também a impedirá de realizar atos da vida civil por meio da 

apresentação da certidão de casamento. 

De fato, sempre que uma pessoa se declara casada ou divorciada ou ainda viúva, nos 

atos da vida civil a certidão apresentada é a de casamento. Assim, ter sido alterado gênero ou 
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o nome e o gênero somente na certidão de nascimento não é suficiente para garantir a dignidade 

da pessoa trans. 

Fato é que a sociedade ainda se encontra em um momento no qual a transexualidade, 

assim como a homossexualidade, é vista com preconceito por muitos, o que pode levar a uma 

recusa de determinadas pessoas em “parecer homossexual”. E essa recusa não seria capaz de 

impedir o prosseguimento do procedimento de averbação, pois não criaria ao ex-cônjuge ou 

ao atual cônjuge impedimentos ou transtornos relevantes. 

Entendemos que o CNJ foi tímido nessa parte do provimento, ao exigir anuência para 

a alteração do nome do trans tanto na certidão de casamento, quanto no registro dos 

descendentes. Alterar o gênero ou o nome e gênero apenas na certidão de nascimento da pessoa 

trans que tenha estado civil de casada ou divorciada nada resolve, de modo que o Judiciário 

terá obrigatoriamente que atuar em diversas situações, com os custos envolvidos, perda de 

tempo e em consequência constrangimento para a pessoa trans. 

Conforme demonstrado ao longo da pesquisa, a identidade de gênero é um direito 

fundamental resguardado pela Constituição Federal de 1988, reconhecido como um direito 

personalíssimo e autônomo do indivíduo. 

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do direito à retificação do 

prenome e gênero das pessoas transgêneros no julgamento da ADI 4275, bem como a 

regularização do Provimento nº 73, do Conselho Nacional de Justiça, todo o procedimento de 

retificação pode ser feito rapidamente e diretamente nos cartórios. 

No entanto, nota-se ainda que existem algumas questões controversas quanto à 

alteração do prenome quando a retificação for na certidão de nascimento do filho da pessoa 

trans. 

A partir das determinações do STFe do CNJ, apareceram novas situações com as quais 

os cartórios ainda não estão acostumados e não sabem como proceder, vindo muitas vezes a 

decisões subjetivas dos registradores que prevalecem sob o direito da pessoa e ainda a falta 

de uniformidade dessas decisões que contaminam o sistema jurídico, gerando insegurança ao 

sistema e afetando direitos básicos das partes envolvidas. 

Em relação a esse assunto, quando se trata de pessoas trans, há em determinados casos 

uma incongruência que demonstra a total falta de despreparo e desrespeito do poder público. 

Toma-se como exemplo a possibilidade de uma mulher transexual ter um relacionamento 

amoroso com uma mulher cisgenera. Isso é perfeitamente possível, porque como foi bem 

destacado, a orientação sexual e a identidade de gênero são dois fatores completamente 

distintos e um não depende da outro, além de que as relações humanas são múltiplas e variadas. 
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Portanto, o relacionamento afetivo sexual, de uma mulher trans com uma mulher cis existe 

entre muitas pessoas e é perfeitamente possível a ocorrência de uma gravidez, caso a mulher 

transexual não tenha optado pela cirurgia de readequação sexual. 

Esse é o caso de Ágata Mostardeiro, que desde o nascimento de seu filho Bento tenta 

conseguir o registro como mãe biológica do menino, juntamente com sua esposa, Chaiane 

Cunha que também é mãe da criança, que foi quem na época engravidou. A gravidez de 

Chaiane ocorreu antes da transição de gênero de Ágata, o que significa que, biologicamente, 

Bento é filho das duas. Foi quando já estavam esperando o menino que Ágata conseguiu 

retificar seus documentos e oficializar seu nome. Mas a conquista do direito em seu próprio 

registro não garantiu facilidade na hora de registrar Bento, pois não existe atualmente uma 

forma de registro em que conste a possibilidade de duas mães biológicas concederem um 

filho/a. Isso gerou uma enorme falha nos trâmites registrais da criança e o cartório responsável 

registrou Ágata como mãe socioafetiva. 

 
3.4 DA IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA DO SISTEMA CIS-HETERONORMATIVO 

 
 

A presunção de que duas pessoas do mesmo gênero não teriam a capacidade de gerar 

um filho é apenas verdade quando ambas são cisgêneras, isto é, pessoas não-trans. Se o próprio 

Estado reconhece que é legítima a identidade da pessoa transexual, então deve também cuidar 

das demais questões que envolvem esse reconhecimento, como a possibilidade de gestar e ter 

filhos. Cabe ao Estado rever as regras e adaptá-las às necessidades da sua própria população. 

Embora o trâmite não seja considerado ideal pois afronta o princípio da verdade real 

dos registros públicos e se enquadra no crime de falsidade ideológica estabelecido pelo 

Código Penal, no Art. 299, esta foi a alternativa apresentada pelo próprio cartório ao casal, que 

não teve escolha tendo que aceitar a imposição na tentativa de que o filho, que enfrentou 

problemas de saúde desde o nascimento, pudesse ter acesso ao plano de saúde de Ágata. 

(SUL21, 2018). 

Alude-se então que nesse caso específico o registro da mãe transexual deve ser feito 

como mãe biológica, como ela verdadeiramente é, e não como mãe socioafetiva. Esse fato 

ocorre regularmente nos cartórios brasileiros, pois há uma presunção inverídica de que duas 

mães não podem ser biologicamente relacionadas com o filho, o que, por si só, já é uma ação 

preconceituosa e que demonstra a completa ignorância acerca do tema, contribuindo com a 

exclusão e invisibilização das pessoas transexuais provocadas pelo sistema cis 

heteronormativo. (SUL21, 2018). Esses entraves geram uma lacuna inconstitucional que 
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provocam além de situação vexatórias para as pessoas trans, inverdades que não respeitam os 

próprios princípios legais. 

 
3 DAS PROBLEMÁTICAS DOS REGISTROS DE NASCIMENTOS DOS FILHOS DE 

PESSOAS TRANSEXUAIS, BEM COMO DOS REGISTROS DE CASAMENTOS 

 
Em 28 de junho de 2018 ocorreu a publicação do provimento 73 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.275/DF. 

Na referida decisão, a corte suprema decidiu por interpretar o art. 58 da Lei n. 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973 , também conhecida como Lei de Registros Públicos, no sentido 

de que a averbação no Registro Civil do prenome e do gênero autopercebido independe de 

cirurgia de redesignação sexual ou de tratamento hormonal. Essa decisão, embora acertada, 

não poderia ser imediatamente cumprida, por não haver na época, orientação específica dada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois eram desconhecidos os requisitos para o 

procedimento e as cautelas a serem observadas (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Enfim, com a publicação do provimento 73 do CNJ, a averbação da alteração do 

prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero nos 

cartórios de registro civil passou a ser possível. Porém, é essencial analisar profundamente o 

provimento tanto para que seu público alvo possa melhor compreendê-lo quanto para levantar 

questões de possível discussão (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O provimento do CNJ manteve a não-obrigatoriedade de laudo psicológico que 

confirmasse a transexualidade das pessoas interessadas em fazer a alteração nos documentos, 

no entanto, estabeleceu uma série de requisitos para resguardar o procedimento. 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que entendemos 

obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Ressalte-se que sempre deverá o Requerente comparecer perante um Registrador Civil 

das Pessoas Naturais. O Registrador tem que identificar a pessoa e coletar sua qualificação e 

sua assinatura no termo, cujo modelo está anexo ao provimento. A assinatura, portanto, deverá 
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ser feita na presença do Registrador. No termo, a pessoa tem que declarar que não há processo 

judicial cujo objeto seja a alteração de gênero ou de prenome e gênero pretendida. Se houver 

processo judicial, deverá ser provado o arquivamento do feito ao ser apresentado o pedido 

extrajudicial, lembrando que esse fato não impedirá a pessoa trans de ter seus decumentos 

retificados (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Registrador do Cartório onde está o assento do nascimento, convencido de que não 

há fraude, falsidade, má-fé ou vício da vontade, procederá a averbação. Em caso contrário, o 

Registrador deverá fundamentar a recusa e enviar ao procedimento ao Juiz Corregedor 

Permanente (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Após a averbação, o Registrador terá que comunicar aos órgãos que expedem o RG, 

CPF, ICN, CPF, passaporte e também ao TRE. Além disso, se houver ações judiciais ou 

dívidas do Requerente, todos os juízes das causas e órgãos interessados deverão ser 

comunicados pelo Registrador às expensas do Requerente. Entendemos que é possível utilizar 

o malote digital para comunicação aos juízes das causas respectivas, mas ainda não existe um 

sistema para comunicação a todos os outros órgãos, o que deverá ser objeto de atenção pelas 

associações de Registradores Civis das Pessoas Naturais. Por enquanto, pois, deverá ser 

analisado qual o custo para a comunicação, que será repassado ao Requerente. Deverá o 

Requerente ser informado, ainda, que deverá proceder à alteração do nome e do gênero em 

quaisquer outros órgãos (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O CNJ exige que tanto o Registrador perante o qual seja apresentado o procedimento 

quanto o Registrador do cartório onde está o assento arquivem todos os documentos que 

compõem o procedimento. Deverá, pois, haver um sistema que permita a localização desses 

documentos, por meio de pesquisa tanto pelo nome anterior quanto pelo novo nome e ainda 

pelos documentos de identificação da pessoa (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Apenas após a alteração do gênero ou de prenome e gênero no registro de nascimento, 

poderá o Requerente buscar a alteração no registro de casamento, se estiverem presentes as 

condições para o procedimento extrajudicial, o que será analisado no final deste tópico. 

Entende-se, pois, que a certidão de nascimento já com a averbação é um dos requisitos para a 

averbação das alterações no registro de casamento. 

A averbação da alteração do gênero ou do nome e gênero do transgênero é sigilosa e 

não constará das certidões, a não ser por solicitação da própria pessoa ou por determinação 

judicial. Obviamente, a pessoa registrada poderá providenciar procuração pública ou particular 

com firma reconhecida dando poderes a qualquer pessoa para requerer a certidão. 
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O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que entende- 

se como obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Será o Registrador que tem contato pessoal com o Requerente que terá melhores 

condições de dizer se parece ou não haver fraude, o que, no entanto, não afasta a necessidade 

de que o Registrador que é responsável pelo cartório onde está o assento também faça a sua 

análise da documentação (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Segundo o provimento, o procedimento será encaminhado ao colega Registrador por 

meio da Central do Registro Civil (CRC). A remessa ao outro Registrador será feita às 

expensas do Requerente, devendo ser observados os emolumentos de cada Estado da 

Federação. 

A adequação do nome e do gênero na certidão de nascimento da pessoa trans, portanto, 

depende dos documentos listados no art.4º §6º do provimento supra citado. Os possíveis 

problemas residem nas alterações subsequentes, dos registros que dizem respeito, direta ou 

indiretamente, à pessoa do Requerente. Esses registros podem ser de seus descendentes, filhos 

e netos (art. 8º, § 2º), ou de seu casamento (art. 8º, § 3º) (ASSUMPÇÃO. 

 
4 DO DIREITO AO NOME PARA AS PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS 

 
 

DA NATUREZA JURÍDICA DO NOME 
 
 

Gramaticalmente, o nome significa: 1. Palavra ou palavras com que se designa ou 

distingue qualquer pessoa, animal ou coisa; 2. Apelido, alcunha; 3. Família; 4. Raça; 5. Fama, 

nomeada (ARAÚJO, 2019). 

O nome civil é um atributo usado pelos seres humanos como elemento de 

individualização que surge da necessidade de diferenciar os indivíduos na sociedade e de 

identificação do indivíduo nela, tendo em vista que com o desenvolvimento das relações 

sociais, os seus titulares devem ser identificados para cumprimento de suas obrigações e 

direitos (ARAÚJO, 2019). 
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É o sinal pelo qual as pessoas são reconhecidas no âmbito familiar e social, integra sua 

personalidade e indica sua procedência familiar. Constitui um dos principais atributos da 

pessoa natural, juntamente com a capacidade e o estado civil. 

Por ser um sinal diferenciador e obrigatório, é determinante da personalidade. Por 

isso, esta designação pessoal é inerente à existência da própria pessoa, sendo elemento 

essencial da identificação da pessoa natural dentro da órbita espaço-tempo. 

Assim ensina Caio Mário da Silva Pereira, “o nome civil é elemento designativo do 

indivíduo e fator de sua identificação na sociedade, o nome integra a personalidade, 

individualiza a pessoa e indica a grosso modo a sua procedência família (PEREIRA, 2001). 

Para Sílvio de Salvo Venosa: 

 

O nome é, portanto, uma forma de individualização do ser humano na 

sociedade, mesmo após a morte. Sua utilidade é tão notória que há exigência 

para que sejam atribuídos nomes a firmas, navios, aeronaves, ruas, praças, 

acidentes geográficos, cidades etc. O nome, afinal, é o substantivo que 

distingue as coisas que nos cercam, e o nome da pessoa a distingue das 

demais, juntamente com os outros atributos da personalidade, dentro da 

sociedade. É pelo nome que a pessoa fica conhecida no seio da família e da 

comunidade em que vive. Trata-se da manifestação mais expressiva da 

personalidade (VENOSA, 2001). 

 

 

O nome, portanto, é um direito da personalidade, inerente à pessoa humana e fator 

fundamental na sua individualização. O Código Civil de 2002 incluiu o direito ao nome no 

capítulo que trata sobre os Direitos da Personalidade, enfatizando-o como elemento essencial 

da personalidade humana, cuja finalidade é, entre outras, proporcionar ao ser humano uma 

vida digna com sua identificação protegida. Nos ensinamentos da professora Maria Celina 

Bodin de Morais (2003). 

O nome é o substantivo que se emprega para designar as coisas e as pessoas. Adquire 

relevo especial, do ponto de vista jurídico, quando serve para individualizar pessoas. Esse é 

justamente o primeiro aspecto a ser evidenciado, isto é, o da importância do nome 

como o sinal designativo que permite a individualização da pessoa humana, constituindo, por 

isso mesmo, um dos direitos mais essenciais da personalidade. 

Por tratar-se de direito da personalidade, o Código Civil e a Lei de Registros Públicos 

determinaram que o nome civil constitui um direito do indivíduo desde o seu nascimento e 

abrange o uso imprescindível e incondicional do direito ao nome em todos os atos da vida 

civil, seja público ou privado. 
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Não obstante, o nome possui fundamental importância para a segurança jurídica na 

sociedade, visto que as relações jurídicas são estabelecidas entre pessoas, sejam elas naturais 

ou jurídicas e o exercício de seus direitos exige o conhecimento dos titulares, o que se dá por 

meio do nome civil. 

Para Caio Mario da Silva Pereira (2000), o nome civil possui dois aspectos: o público 

e o privado. O público reflete a obrigatoriedade prevista em lei do registro civil no momento 

do nascimento do indivíduo, para que o Estado tenha conhecimento de modo permanente e 

seguro de todos os indivíduos e de suas relações jurídicas, morais, religiosas, políticas, 

econômicas etc. O privado, no entanto, imprime a faculdade que toda pessoa tem de se 

identificar pelo próprio nome, sendo até este a exteriorização da pessoa perante a sociedade e, 

assegurado pelas garantias constitucionais de proteção e zelo, tendo como tutela o direito de 

usá-lo e defendê-lo, podendo invocar a tutela estatal para tal ato. 

Vale ressaltar que essa defesa não é do nome propriamente dito, é da identificação do 

ser humano com ele, da dignidade do portador, pois a proteção jurídica do nome civil atinge 

também o pseudônimo que, mesmo não se tratando do nome civil, é usado por algumas pessoas 

para serem identificadas na sociedade, conforme artigo 19 do Código Civil, in verbis: “O 

pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome”. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o nome civil da pessoa natural é composto por 

dois elementos, o prenome e o sobrenome, conforme preceitua o artigo 16 do Código Civil: 

“Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. 

O prenome é o nome individual da pessoa, também denominado de nome próprio, 

sendo sempre antecedente ao nome de família ou patronímico. Como infere a própria 

etimologia da palavra, é a primeira parte do nome civil, serve como designação individual de 

cada pessoa e está associado à personalidade vez que se relaciona com todas as projeções do 

indivíduo na sociedade. Pode ser escolhido livremente pelos genitores na ocasião do registro 

civil, salvo exposição ao ridículo, conforme parágrafo único, do art. 55, da lei 6.015/73. 

Pode ser simples, sendo constituído por apenas um elemento, como José, ou composto, 

quando formado por dois ou mais elementos, como José Henrique. O sobrenome, também 

denominado patronímico, é o nome de família. A pessoa adquire o sobrenome de pleno direito 

com o simples advento do seu nascimento. Tem como finalidade identificar a estirpe da 

pessoa, ou seja, o tronco familiar ao qual pertence. 

Apesar da obrigatoriedade do registro do sobrenome, esse não precisa constar do nome 

dos dois pais, podendo o indivíduo ser registrado com apenas um sobrenome, conforme 
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interpretação do artigo 55, caput, conjuntamente com o artigo 60 da Lei n. 6.015/73. Sendo 

assim, como o prenome, o sobrenome também poderá ser simples ou composto. 

O prenome e o sobrenome constituem os elementos essenciais e obrigatórios donome 

civil, devendo o oficial de Registro Civil evitar o registro de prenome que exponha o 

registrando ao ridículo e complementar o nome civil, quando omitidos o sobrenome por parte 

dos pais. 

Há, ainda, o pseudônimo, qual seja o nome artístico, convencional e livremente 

escolhido pelo indivíduo a fim de não identificar sua personalidade em determinada atividade. 

Temos como exemplo, Vinícius de Moraes, cujo nome civil completo é Marcus Vinicius da 

Cruz de Melo Moraes. 

Não obstante, há outros elementos secundários do nome, facultativos e eventuais, que, 

no entanto, não foram tratados pela legislação civil brasileira, como os títulos nobiliários que 

é a titulação conferida às famílias nobres, aposta antes do prenome, como exemplos temos 

duque, rei. Os títulos honoríficos, que possuem caráter pessoal e o intuito de homenagear a 

pessoa a título de honra, como comendador. Os títulos eclesiásticos, que constituem 

designação utilizada no meio religioso e, apesar de juridicamente irrelevante, é eficaz na 

identificação das autoridades perante os fiéis; exemplos: padre, bispo. O título acadêmico ou 

científico, a designação referente à conclusão curso científico, como Mestre e Doutor. 

E mais, os qualificativos de dignidade oficial, denominação que em razão da função 

pública, como Senador, Presidente. O epíteto, alcunha ou apelido, que se trata de forma afetiva 

ou pejorativa de designar-se o outro. É comumente usado nas relações íntimas. Na maioria 

das vezes, está ligado ao prenome ou ao sobrenome. E, por fim, o agnome que constitui um 

complemento utilizado para designar o grau de parentesco e diferenciar indivíduos da mesma 

família com o mesmo prenome, como Filho, Junior, Neto. 

A natureza jurídica do direito ao nome civil é controversa, existindo basicamente 

quatro correntes principais que tratam do assunto. A corrente mais antiga é a Teoria do Nome 

como Propriedade ou Teoria Dominial, que entende o nome civil como um direito de 

propriedade, de gozo absoluto, em que o titular do prenome seria o portador e o titular do 

sobrenome seria a família. (ARAÚJO, 2019) 

As críticas a essa corrente aludem que a propriedade e o nome civil possuem 

características incompatíveis, vez que a propriedade é alienável e prescritível enquanto o 

nome civil é inalienável e sua natureza não tem caráter patrimonial, portanto, não possui valor 

econômico. (ARAÚJO, 2019) 
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O professor Caio Mário da Silva Pereira (2000), critica essa teoria nos 

seguintes termos: 

 
[...] o nome, ao revés, é inalienável e imprescritível, não tem valor 

econômico próprio e não pode ser dotado de exclusividade, mas é repetido 

e usado por pessoas diferentes, dado que a linguagem não é bastante rica a 

possibilitar um nome a cada indivíduo. 

 

 

A Teoria Negativista, entende que o nome civil não constitui um bem jurídico devido 

a sua impossibilidade de apropriação na sociedade. De acordo com essa teoria, o nome não é 

dotado de proteção jurídica, haja vista que o nome está relacionado à própria pessoa e só haverá 

interesse quando se tratar da identidade da pessoa, pois o nome em si não apresenta aspectos 

jurídicos. 

Outra concepção que trata do nome civil é a Teoria do Estado. Para os seus defensores, 

o nome é uma forma de identificação dos cidadãos pelo Estado, constituindo apenas um sinal 

distintivo e exterior do estado da pessoa. 

Por fim, a Teoria do Direito da Personalidade, que estabelece que o direito ao nome 

civil constitui um direito da personalidade, vez que é o fator primordial à sua identificação 

na sociedade, é inerente ao ser humano e, portanto, integra sua personalidade (ARAÚJO, 

2019). 

Essa teoria é a corrente majoritária, encontrando segurança jurídica no próprio 

ordenamento jurídico brasileiro e na Constituição Federal de 1988. O Código Civil inseriu os 

artigos relativos ao nome civil no capítulo que trata sobre os Direitos da Personalidade, 

Capítulo II, do Título I, do Livro I do Código Civil de 2002. 

A Constituição Federal de 1988 assegura os direitos da personalidade, em seu artigo 

1º, incisos II e III, ao tratar da valorização da cidadania e da dignidade da pessoa humana 

como princípios fundamentais e objetivos do Estado e da Sociedade. Ademais, confere a sua 

proteção integral, tanto material quanto processual, possibilitando a utilização dos remédios 

constitucionais para a defesa dos direitos dessa natureza. 

O nome civil, além de constituir elemento fundamental da identificação do próprio 

ser e deste com o meio em que vive, tem condão primordial na proteção da integridade moral 

e psíquica do ser humano. O professor Caio Mário da Silva Pereira dispõe nesse sentindo 

que: 

 
O homem é ainda sujeito de relações jurídicas que, despidas embora de 

expressão econômica intrínseca, representam para o seu titular um alto 
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valor, por se prenderem a situações específicas do indivíduo e somente dele. 

Nesta categoria de direitos, que se chamam direitos da personalidade, está 

o que se refere ao nome de que o indivíduo é portador, ao seu estado civil, 

às suas condições familiais, às suas qualidades de cidadão. 

 

 

Para Maria Helena Diniz (1996), a personalidade não é um direito. Ela é o objeto de 

direito, de forma que constitui alicerce para diversos direitos e deveres que dela irradiam e, 

ainda, fundamenta a defesa dos direitos subjetivos da pessoa, como integridade física, 

integridade intelectual e sua integridade moral. 

Sendo assim, o nome é um direito da personalidade, fundamental para a 

individualização do ser humano na sociedade, bem como sua identificação. 

O direito ao nome constitui um direito da personalidade e, este, dada a suarelevância, 

se fundamenta no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, preceito norteador 

do ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa forma, como direito da personalidade baseado na dignidade da pessoa humana, 

é imprescindível que o nome civil proporcione ao cidadão garantias mínimas de bem-estar 

com a sociedade. 

Buscando a efetivação dessas garantias mínimas dos direitos fundamentais da 

personalidade, o direito ao nome apresenta diversas características observadas em todos os 

direitos da personalidade e específicas. São gerais e absolutos, sendo conferidos a todas as 

pessoas, com oponibilidade erga omnes, ou seja, são oponíveis a toda a coletividade. 

Vitalícios, perdurando até a perda da personalidade jurídica do ser humano, com o advento 

da morte do seu titular. Ocasião em que a pessoa natural deixa de existir, nos termos do artigo 

6º do Código Civil: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, 

quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”. 

Como sinal diferenciador do indivíduo, o nome civil possui características próprias. 

Primeiramente cumpre salientar que o nome é obrigatório, haja vista que o artigo 50 da Lei 

de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973) determina a realização do registro civil a todo 

nascimento ocorrido em território nacional, in verbis: “Todo nascimento que ocorrer no 

território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no 

lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três 

meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório”. 

Ademais, não é exclusivo, de forma que outro indivíduo não pode furtar-se do seu 

direito de se registrar com o mesmo nome de outro indivíduo. 
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Por fim, a principal característica do direito ao nome é a sua imutabilidade. O 

legislador, visando proteger a segurança jurídica, determinou que o nome civil não pode ser 

alterado, salvo situações excepcionais devidamente justificadas, sem prejuízos a terceiros. 

Nos termos dos artigos 56, 57 e 58 da Lei n. 6.015/1973: 

 
Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que 

não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será 

publicada pela imprensa. Art. 57. A alteração posterior de nome, somente 

por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 

permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando- 

se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a 

hipótese do art. 110 desta Lei. Art. 58. O prenome será definitivo, 

admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. 

 

 
Percebemos, assim, uma relativização da regra da imutabilidade do nome civil. Isso 

porque, tendo como principal finalidade a identificação e individualização do indivíduo, ele 

não pode continuar sendo identificado na sociedade por um nome que ele mesmo não 

consegue se identificar, de forma que isso é flagrante desrespeito ao Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana. 

 

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMUTABILIDADE 
 
 

Como exposto anteriormente, a Lei n. 6.015/73, fundamentada na proteção a segurança 

jurídica, estabeleceu como característica fundamental do nome civil a imutabilidade. Regra 

essa que foi relativizada pelas alterações introduzidas pela Lei n. 9.708/98, bem como pelas 

exceções trazidas pela própria Lei de Registros Públicos. 

A relativização da regra da imutabilidade foi um grande avanço na sociedade, pois 

concretizou um dos princípios dos registros públicos, a saber o princípio da primazia da 

realidade, uma vez que o teor do registro deve exprimir a verdade, bem como contribuiu para 

a efetivação do Princípio da Dignidade Humana, preceito fundamental do nosso ordenamento 

jurídico, haja vista que a efetivação das garantias mínimas necessárias ao bem- estar do ser 

humano inicia-se com a possibilidade de estar bem consigo mesmo e poder reconhecer a si 

próprio no meio social em que vive. Para isso, é imprescindível que o indivíduo possa se 

identificar com o seu nome, fator pelo qual é reconhecido e perpetuado na sociedade. 
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Há uma indagação no que tange à segurança jurídica frente à relativização da 

imutabilidade do nome, vez que, sendo um princípio de ordem pública, a sua definitividade 

é de interesse coletivo e fundamental para a manutenção da relação do indivíduo com o 

Estado. Entretanto, como afastar a anarquia social de uma sociedade em que o 

conservadorismo do próprio ordenamento jurídico constitui um meio legal de agressão aos 

princípios garantidos na constituição Federal de 1988, como direito à dignidade da pessoa 

humana, à cidadania, à saúde e à integridade. Retirando, ainda, a função social do nome de 

individualizar o ser humano, deixando de assegurar a sua identificação social? 

Em função disso, o reconhecimento de que o indivíduo pode e deve tutelar perante o 

Estado o seu descontentamento com sua identificação é essencial para a manutenção da 

ordem jurídica e, portanto, fundamental à própria segurança jurídica, para evitar que uma 

anarquia social já implantada fira os preceitos fundamentais da República Federativa, e 

possibilite que a norma vigente se adapte à realidade social vislumbrada pelo ser humano, de 

forma a proporcionar a todos, igualmente, a proteção aos seus direitos fundamentais. 

Por outro lado, também encontraríamos situação de anarquia no quadro social se todo 

e qualquer indivíduo, por mera deliberação ou furtando-se dos seus deveres, pudesse alterar 

o seu nome civil. Desta feita, o legislador estabeleceu as hipóteses de possibilidades de 

alteração no nome civil. 

Em relação ao prenome, o indivíduo poderá alterá-lo quando for suscetível de 

exposição ao ridículo ou à situação vexatória, nos termos do artigo 55, parágrafo único da Lei 

n. 6.015/73, in verbis: “Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de 

expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do 

oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer 

emolumentos, à decisão do Juiz competente”. 

Apesar de subjetiva, a análise do oficial deverá ser pautada na razoabilidade e 

moderação, observando os preceitos culturais e o senso comum de normalidade. Entendendo 

tratar-se de nome exótico ou ridículo, cabe a apreciação ao Judiciário. 

Poderá alterá-lo, também, quando ocorrer erro gráfico evidente. Nos termos do artigo 

110 da Lei n. 6.015/73, os erros que não exigirem qualquer indagação a respeito da 

necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial do registro no 

próprio cartório, ou a requerimento do interessado, independentemente de autorização 

judicial ou manifestação do Ministério Público. 

A Lei de Registros Públicos, em seu art. 58, parágrafo único, possibilitou a 

substituição ou acréscimo do prenome pelos apelidos públicos notórios. Isso porque, como 
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dito anteriormente, o nome tem o condão de identificar o ser humano na sociedade e pode 

valer-se disso, substituindo o seu prenome oficial pela designação que se faz conhecido 

socialmente. 

Outra possibilidade é a alteração do prenome pelo seu titular, durante o primeiro ano 

após atingir a maioridade civil, a qual se encontra respaldo jurídico no artigo 56 da Lei de 

Registros Públicos: “O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique 

os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa”. 

O estrangeiro também poderá pleitear a retificação do seu nome. A Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro determinam, em seu artigo 7º, que as regras sobre começo e 

fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família serão regulamentados 

pela lei do país em que a pessoa for domiciliada. A Lei n. 6.815/80 que trata da situação 

jurídica do estrangeiro no Brasil, por sua vez, determina que o estrangeiro admitido no Brasil 

na condição de permanente, temporário ou asilado deve se registrar junto ao Ministério da 

Justiça, de acordo com as informações constantes no documento de viagem, no período de 30 

dias da sua entrada ou da concessão do asilo. 

O artigo 43 da Lei n. 6.815/80 prevê as possibilidades de alteração do nome do 

estrangeiro, quais sejam se o nome estiver comprovadamente errado; se tiver sentido 

pejorativo ou expuser o titular ao ridículo; se, em razão da sua difícil pronunciação ou 

compreensão, puder ser traduzido ou adaptado à língua portuguesa. Saliente-se que compete 

ao Ministério da Justiça autorizar a alteração de assentamentos constantes do registro de 

estrangeiro, conforme artigo 44 do mesmo dispositivo legal. Sendo assim, compete ao 

Ministério da Justiça o registro do estrangeiro, bem como todas as suas alterações relativas 

ao nome, embora os erros matériasno registro possam ser corrigidos de ofício. 

A adoção, disciplinada nos artigos 39 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e artigos 1.618 e seguintes do Código Civil, também tem o condão de alterar o 

nome civil, tanto o prenome quanto o sobrenome. 

Nos termos do artigo 47, § 5º do ECA: “A sentença conferirá ao adotado o nome do 

adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome”. Desta 

feita, o adotado terá inserido ao seu registro de nascimento o nome de família dos adotantes 

e poderá, facultativamente, modificar o seu prenome. 

Quanto ao sobrenome, além da possibilidade supracitada, o reconhecimento de 

paternidade, regulado pela Lei n. 8.560/92, também poderá ser causa de alteração do nome. 



64 
 

 

 

 

O nome poderá ser alterado pelo casamento, uma vez que o artigo 1.565, §1º do Código Civil 

prevê a faculdade de quaisquer dos nubentes acrescerem ao seu nome o sobrenome do outro. 

Pela união estável, desde que haja impedimento legal para o casamento em razão do 

estado civil de qualquer das partes, conforme artigo 57, §2º da Lei de Registros Públicos. Tal 

dispositivo legal tratou apenas da mulher, entretanto, interpretando a norma legal consoante 

aos preceitos da Constituição Federal de 1988, também é facultado ao homem a inclusão do 

sobrenome da companheira. 

O sobrenome também poderá ser alterado pela separação judicial ou pelo divórcio, 

ocasião em que o cônjuge poderá retirar no seu nome o patronímico do outro cônjuge, 

conforme art. 1.571, §2º do Código Civil. O artigo 1.578 do mesmo diploma legal, dispõe que 

o cônjuge culpado quando da separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, 

salvo quando expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar 

evidente prejuízo à sua identificação, distinção entre o nome de família e dos filhos havidos 

da união dissolvida e dano grave reconhecido por decisão judicial. 

Em relação ao divórcio, o artigo 25, parágrafo único da Lei n. 6.515/77 estabelece os 

mesmos requisitos supracitados, vejamos: “A sentença de conversão determinará que a 

mulher volte a usar o nome que tinha antes de contrair matrimônio, só conservando o nome 

de família do ex-marido se alteração prevista neste artigo acarretar: I - evidente prejuízo para 

a sua identificação; II - manifesta distinção entre o seu nome de família e dos filhos havidos 

da união dissolvida; III - dano grave reconhecido em decisão judicial”. 

Nesse diapasão, a anulação ou a declaração de nulidade do casamento também 

modificará o sobrenome, haja vista que os ex-cônjuges voltarão a ter o nome civil que 

dispunham antes de casar, salvo se tratar de casamento putativo ou se o cônjuge, de boa-fé, 

optar por permanecer com o nome de casado. 

A Lei de proteção às testemunhas e às vítimas (Lei n. 9.807/99) autoriza, em seu artigo 

9º, a alteração do nome por completo mediante requerimento da pessoa protegida ao juiz 

competente para registros públicos, a depender, obviamente, da gravidade da coação ou 

ameaça. Em seu parágrafo 1º, o artigo dispõe que a proteção concebida pelo programa poderá 

ser estendida às pessoas constantes do artigo 2º, §1º da mencionada lei, quais sejam, o cônjuge 

ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual 

com a vítima ou a testemunha. 

As modificações dos nomes posteriores ao registro de nascimento serão efetuadas 

mediante sentença judicial e serão devidamente averbadas no assento de nascimento, salvo 
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os erros que não exijam indagação quanto à sua imediata necessidade de correção que poderão 

ser corrigidos de ofício, ou por meio de requerimento do interessado. 

Aos demais processos de modificação do nome, o procedimento adotado será o 

sumaríssimo, em que após o requerimento da parte mediante petição fundamentada e 

devidamente instruída, ouvido o Ministério Público e interessados, o juiz a ordenará em cinco 

dias, que correrá em cartório, conforme artigo 109 da Lei n. 6.015/73. Se o pedido for 

impugnado por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, entretanto, o juiz deverá 

abrir a dilação probatória no prazo de dez dias, ouvindo os interessados e o Ministério Públicos 

e três dias, sucessivamente. Após, decidirá em cinco dias. Julgado procedente o pedido, 

expedir-se-á mandado para retificação do assentamento, indicando pontualmente os fatos e o 

sentido da retificação. 

Conforme verifica-se, as hipóteses de alteração do nome no registro civil legalmente 

previstas não são taxativas, haja vista que o nome, como direito da personalidade inerente à 

dignidade da pessoa humana, não pode ter suas garantias restringidas em face de um caso 

concreto não elencado pelo legislador em que necessite de amparo. É necessário haver uma 

ponderação dos valores em um caso concreto, confrontando a regra da imutabilidade do nome 

civil, com os princípios da segurança jurídica, da primazia da realidade e todos os demais 

princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal, analisando a realidade vivida 

pelo titular do nome civil que deseja alterá-lo junto ao assentamento. 

Nesse sentido, os tribunais brasileiros têm entendido pela mitigação da regra 

imutabilidade, abrangendo não só as hipóteses de alteração previstas na lei, mas aquelas em 

que se verifica claramente ofensa ao direito ao nome e, consequentemente, à identificação do 

ser no meio social em que vive. 

 

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE RETIFICAÇÃO DO NOME 

E DE GÊNERO 

 
A transexualidade é uma divergência entre o estado psicológico de gênero e as 

características físicas e morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao gênero oposto. 

Existe uma ruptura entre o corpo e a mente, enquanto o homossexual aceita seu sexo biológico, 

o transexual rejeita seu próprio sexo anatômico. O transexual masculino tem ego corporal e 

psíquico femininos. Com o transexual feminino ocorre o contrário. 

O tema é sensível e envolve valores constitucionais de importância maior. Cabe 

indagar: mostra-se legítimo recusar a transexuais o direito à alteração do prenome e gênero 
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no registro civil? A resposta é francamente negativa. É tempo de a coletividade atentar para 

a insuficiência de critérios 

Morfológicos para afirmação da identidade de gênero, considerada a dignidade da 

pessoa humana. Descabe potencializar o inaceitável estranhamento relativo a situações 

divergentes do padrão imposto pela sociedade para marginalizar cidadãos, negando-lhes o 

exercício de direitos fundamentais. A tutela estatal deve levar em conta a complexidade ínsita 

à psique humana, presente a pluralidade dos aspectos genésicos conformadores da 

consciência. É inaceitável, no Estado Democrático de Direito, inviabilizar a alguém a escolha 

do caminhoa ser percorrido, obstando-lhe o protagonismo, pleno e feliz, da própria jornada. 

A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve 

prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à 

sociedade como de fato se enxerga. Solução diversa apenas reforça o estigma que conduz 

muitos cidadãos transgêneros à depressão, à prostituição e ao suicídio. É o que revela estudo 

conduzido pelas professoras Liliana Lopes Pedral Sampaio e Maria Thereza Ávila Dantas 

Coelho (2018): 

 
 

[...] as formas de lidar com as mais diversas situações são explicadas por 

Flávio como “um meio de ir levando essa coisa, mas que dói, dói. Eu não 

quero o meu nome como ele é; eu quero um nome masculino, que me 

represente no masculino” (Flávio). Essa situação se amplia com a 

dificuldade de ingresso e permanência no mercado de trabalho, mesmo para 

os que concluíram a formação universitária, como é o caso de mais uma 

dessas pessoas. Muitas vezes, a assunção da transexualidade implica o 

abandono do trabalho. Os homens contam que, como forma de 

sobrevivência, partem para o trabalho autônomo, quando conseguem, ou 

então se submetem a trabalhar para casas de prostituição, não se 

prostituindo, mas fazendo a propaganda do lugar. Trabalhar em borracharia 

é mais uma opção apresentada por Flávio, mas, segundo ele, extremamente 

difícil, por conta do machismo. Quando não conseguem nenhum trabalho, a 

alternativa que muitas vezes resta é o tráfico de drogas, o que, segundo 

Flávio, não é raro acontecer. 

 

Surge relevante a autonomia da vontade, na vivência desimpedida do 

autodescobrimento, condição de plenitude do ser humano. É dever do Poder Público, no 

Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do 

pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo 

quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa. 

Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade imposta 

pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. Nesse mesmo 
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sentido, é o direito à autorização da mudança no registro civil, independentemente da cirurgia 

de transgenitalização. É interessante observar a organicidade do Direito, a alteração no 

assentamento decorre da dignidade da pessoa humana, presente incompatibilidade da 

morfologia sexual com a identidade de gênero. 

Legitima-se a modificação para permitir que a pessoa possa viver plenamente em 

sociedade, tal como se percebe. Como se vê, os fundamentos para autorização da mudança 

do registro civil pressupõem não a submissão a procedimento cirúrgico, o qual altera apenas 

o aspecto anatômico, mas, sim, a condição de transexual. A disforia e o sofrimento dela 

decorrentes justificam a troca do prenome, com ou sem cirurgia. A ressaltar essa óptica, 

Maria Berenice Dias (2018) anota que, “atualmente, muitos transexuais não desejam realizar 

a cirurgia, ainda que não sintam prazer sexual não sentem repulsa por seus órgãos genitais”. 

Impossível, juridicamente, é impor a mutilação àqueles que, tão somente, buscam a 

plena fruição de direitos fundamentais, a integral proteção assegurada pela dignidade da 

pessoa humana. Contudo, a modificação do registro civil constitui situação excepcional no 

ordenamento jurídico. O critério morfológico, embora carente de mitigação, ainda é 

parâmetro relevante para a identificação de cidadãos. 

É necessário resguardar o interesse público de sanar divergências ou dúvidas relativas 

ao estado da pessoa, consubstanciado no princípio da veracidade do registro. Mas isso não 

significa expor a constrangimentos ou preconceito, qualquer discriminação por parte de 

terceiros. 

 

DO DIREITO FUNDAMENTAL SUBJETIVO À ALTERAÇÃO DO PRENOME E À 

CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO NO REGISTRO CIVIL 

 
Os direitos fundamentais refletem uma construção axiológica advinda de lutas sociais 

em face da vulnerabilidade do sujeito frente ao Estado, surgindo no mundo jurídico com as 

características de universalidade, essencialidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade, indivisibilidade, interdependência e vedação do retrocesso. 

A Constituição Federal de 1998, no seu art. 5º, caput, dispõe acerca do princípio da 

igualdade no sentindo da não discriminação e da negação do preconceito, com o intuito de 

promover o respeito às diversidades inerentes à própria natureza humana. 

A definição jurídica de isonomia na seara do direito consiste basicamente em tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades, sendo que só então, a 
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partir dessa perspectiva de proporcionalidade, é possível encontrar o verdadeiro significado de 

justiça e de igualdade (BARBOSA, 2001). 

Em relação ao direito fundamental à identidade de gênero, no que se refere aos 

transgêneros, esse está previsto no art. 1º, inciso III; no art. 5º, caput e inciso X, bem como 

no art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal. 

O princípio da igualdade material tem como principal objetivo garantir a busca pela 

inclusão, e a materialidade desse princípio pode ocorrer de diversas formas como, por 

exemplo, por meio das políticas públicas que adaptem os ambientes e práticas socias de 

acordo com as necessidades dos grupos vulneráveis. 

Diante das inúmeras diferenças das quais a natureza humana é composta, é 

fundamental que a lei assegure e respeite a autonomia de cada indivíduo, para que só assim 

seja possível a promoção do direito à livre escolha, conforme os valores individuais de cada 

um. (LEMOS, 2018). Nesse sentindo, Luís Roberto Barroso entende que: 

 
A autonomia é o elemento ético da dignidade, ligado à razão e ao exercício 

da vontade na conformidade de determinadas normas. A dignidade como 

autonomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, 

o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver 

livremente sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais 

e escolhas existenciais sem imposições externas indevidas. Decisões sobre 

religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e outras opções personalíssimas 

não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar sua dignidade. Por trás da 

ideia de autonomia está a de pessoa, de um ser moral consciente, dotado de 

vontade, livre e responsável. (BARROSO, 2015) 

 

 

No caso dos transgêneros, a viabilidade da alteração do nome no registro civil é uma 

medida positiva diferenciada e concretiza a capacidade de autodeterminação do indivíduo, 

uma vez que possui o propósito de efetivar a igualdade material, tão desejada por esse 

segmento da sociedade brasileira. 

A tutela da identidade de gênero é o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, que compreende a identidade sexual e de gênero é, portanto, um direito 

fundamental da pessoa humana, já que a partir do reconhecimento da identidade é que o 

sujeito desenvolve a sua personalidade autônoma e obtém o reconhecimento da comunidade 

social da qual pertence. (Supremo Tribunal Federal, 2018). 

A pessoa transgênero que entende que a sua identidade de gênero é discordante 

daquela que lhe foi designada ao nascer, dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração 
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do prenome e da classificação de gênero no registro civil, tanto pela via administrativa, quanto 

pela via judicial. 

Tal modificação é possível independentemente de procedimento cirúrgico e laudos 

médicos ou psicológicos, em razão de se tratar de um direito fundamental que coaduna com 

o livre desenvolvimento da personalidade, uma vez que revela-se ser uma manifestação da 

própria personalidade humana. 

Para tanto, cabe ao Estado somente a obrigação inerente de reconhecimento da 

identidade de gênero, tendo em vista que jamais deve condicionar essa livre expressão da 

personalidade a requisitos médicos, tratamentos, laudos ou unicamente por meio de decisão 

judicial. Logo, a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 

A alteração do nome, via de regra, não é permitida no Brasil, pois leva-se em 

consideração o princípio da imutabilidade, que está relacionado à segurança jurídica do nome 

e proíbe a sua alteração indiscriminada, evitando que uma pessoa possa ter várias identidades 

civis. 

No entanto, em que pese o regime de imutabilidade, há situações que permitem a 

exceção à norma, como ocorre com o art. 55, parágrafo único, da Lei 6.015 (Lei de Registros 

Públicos), que veda o registro de nomes vexatórios; o art. 56 da referida Lei, que permite ao 

interessado, no primeiro ano de sua maioridade, intentar a alteração de seu nome desde que 

não prejudique os sobrenomes de família e o art. 57, do  mesmo  texto  legal,  que possibilita 

a alteração do nome por via judicial, através de sentença do juiz. (BRASIL, 1973), dentre 

outros exemplos acima citados. 

Em 1998, houve uma alteração no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, que 

passou a permitir a mudança do prenome por apelido público e notório e possibilitou que a 

pessoa interessada fosse reconhecida civilmente pelo nome que todos a conhecessem. 

(NUNES, 2017). Quanto ao direito fundamental à alteração do prenome no registro civil, 

pode ser interpretado conforme à Carta Federal de 1988. Mesmo que sucinto, o dispositivo 

legal oportuniza a alteração do prenome. Atualmente, tem-se que a expressão “apelidos 

públicos e notórios”, utilizada pelo artigo 58 da Lei 6.015, pode abranger o prenome social 

das pessoas transexuais e das travestis, ensejando também a modificação relativa ao registro 

de gênero. 

Ressalta-se que o Registro Civil das Pessoas Naturais tem por objetivo oferecer a 

publicidade dos principais atos da vida do cidadão, tais como o nascimento, o casamento, a 

separação judicial, o divórcio e o óbito. O registro do nome é considerado o primeiro ato de 
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exercício da cidadania e permite que o sujeito seja titular de diversos direitos frente ao Estado 

e à sociedade. 

A Lei de Registros Públicos, em seu art. 54, afirma que o assento do nome deverá 

conter, dentre outros dados, o dia, mês, ano, lugar do nascimento e a hora certa, quando 

possível determiná-la. Ou seja, manter um registro que não condiz com a realidade da pessoa 

é, por si só, um fato irregular à finalidade da própria norma e, por essa razão, é de suma 

importância que haja a devida retificação no Registro Civil da pessoa transgênero. 

Foi nesse sentindo que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu acerca da asserção 

do direito fundamental ao reconhecimento da identidade de gênero, quando oportunizou às 

pessoas transgêneros serem tratadas de acordo com a autopercepção por elas mesmas 

reveladas, ou seja, serem reconhecidas como elas são e legitimou a possibilidade da 

retificação dos assentamentos registrais, com a mudança do prenome e gênero sem a 

necessidade de submetê- las a qualquer procedimento médico ou hormonal. 

Por conseguinte, após essa histórica decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIN 

4275/DF, houve a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca do tema, 

por meio do Provimento nº 73, que conferiu padronização nacional e segurança jurídica ao 

assunto, alinhando-se à decisão do Supremo Tribunal. 

 

DO PROVIMENTO Nº 73 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE 

REGULARIZA A ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO GÊNERO 

 
Foi por meio da edição do Provimento 73, do Conselho Nacional de Justiça, que restou 

possibilitada a alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de 

pessoa transgênero diretamente nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

viabilizando aos interessados autopercebidos como pessoa transgênero, requerer diretamente 

ao Oficial do Registro Civil a alteração desejada, bem como requerer o registro de seus filhos. 

(RODRIGUES, 2018). 

O Provimento trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4275. A princípio, a referida decisão trouxe 

à tona uma dúvida quanto à maneira de evitar que possíveis fraudes pudessem acontecer, 

afinal, o parecer deixa estabelecido que não há necessidade alguma de qualquer procedimento 

médico ou mesmo o uso de harmonização por parte da pessoa interessada. (ASSUMPÇÃO, 

2018). 
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Essa não obrigatoriedade estabelecida pelo STF foi mantida pelo Conselho Nacional 

de Justiça, entretanto, ao mesmo tempo, este último estabeleceu uma série de requisitos para 

resguardar a segurança do procedimento. 

Aquele que se encontra apto e capaz para solicitar o procedimento é o maior de 18 

anos de idade, habilitado a todas as práticas da vida civil, ou seja, plenamente capaz. No 

entanto, não basta ser maior capaz e ter identidade auto percebida diversa daquela registrada, 

já que o interessado deverá levar ao cartório alguns documentos, que serão diferenciados entre 

obrigatórios, eventuais ou facultativos, para fins de melhor compreensão do próprio 

estabelecimento que realizará o procedimento. (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser pleiteado por 

ofício do registro civil diferente daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador recebe o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em anexo 

ao Provimento, bem como com os documentos exigidos. (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Oficial, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento. Para os cartórios, o Registrador 

que tem melhores condições de dizer se parece ou não haver fraude é aquele que tem contato 

pessoal com o Requerente, o que, no entanto, não afasta a necessidade de que o Registrador 

responsável pelo cartório onde está o assento também faça a análise da documentação. 

(ASSUMPÇÃO, 2018). 

Segundo o Provimento nº 73, o procedimento será encaminhado ao colega Registrador 

por meio da Central do Registro Civil (CRC). A remessa ao outro Registrador será feita às 

custas do Requerente, devendo ser observados os proveitos de cada Estado da Federação. 

(ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Conselho Nacional de Justiça exige que tanto o Registrador perante o qual seja 

apresentado o procedimento quanto o Registrador do cartório onde está o assento arquivem 

todos os documentos que compõem o procedimento. Deverá, pois, haver um sistema que 

permita a localização desses documentos, por meio de pesquisa tanto pelo nome anterior 

quanto pelo novo nome e, ainda, pelos documentos de identificação da pessoa. Ademais, o 

CNJ determinou que é vedado à pessoa transgênero ficar com o prenome idêntico ao de outro 

membro da família. 

Após toda averbação, o Registrador terá que informar aos órgãos que expedem 

documentos como o RG, CPF, ICN, CPF, passaporte e também ao Tribunal Regional 

Eleitoral, bem como, se houver ações judiciais ou dívidas do Requerente, a todos os juízes 
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das causas e órgãos interessados. A averbação da alteração do gênero ou do nome e gênero 

do transgênero, deve ser extremamente sigilosa e não constará nas certidões, a não ser por 

solicitação da própria pessoa interessada ou por determinação judicial. Isto é, o transgênero 

que passar pela retificação dos documentos tem o direito ao esquecimento da vida civil 

passada que obtinha quandoainda era reconhecido pelo sexo biológico. Porém, mesmo diante 

dos avanços, ainda existem entraves procedimentais que não estão de acordo com os 

princípios constitucionais que resguardam o tema. 

 
5 DOS ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA RETIFICAÇÃO DO PRENOME E 

GÊNERO DAS PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS PELA VIA 

EXTRAJUDICIAL 

 

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA LUTA PELOS DIREITOS DAS PESSOAS 

TRANSEXUAIS E TRAVESTIS NO BRASIL 

 
No Brasil o primeiro caso que simbolizou as lutas das pessoas transexuais e travestis, 

ocorreu nos anos de 1970, quando o médico cirurgião Roberto Farina foi processado pelo 

crime de “lesão corporal gravíssima”, por te realizado um procedimento cirúrgico que 

atualmente chama-se cirurgia de transgenitalização em uma mulher transexual, mediante a 

extração de seu pênis, para a construção de uma neovagina. O processo judicial provocou 

comoção mundial, com médicos do mundo todo enviando correspondências que foram 

juntadas no processo, contra a punição arbitrária de Farina (VECCHIANTTI, 2018). 

O julgamento no Brasil resultou em dois pareceres, de dois grandes juízes, contra a 

sua condenação. No entanto, na primeira instância Farina acabou sendo condenado em uma 

sentença completamente equivocada, que confundiu transexualidade com homossexualidade 

afirmando que a pessoa em questão era “homossexual e que tinha um passado homossexual”, 

vindo a condenar a técnica cirúrgica como “extravagância”, dizendo que o correto seria a 

indicação de um tratamento psicológico que convencesse a mulher transexual (cujo juiz 

entendia como homem) a aceitar o gênero que lhe foi designado ao nascer, em razão exclusiva 

da sua genital (VECCHIANTTI, 2018). 

Na segunda instância, no entanto, o antigo Tribunal de Justiça absolveu Farina, 

consentindo a tese de Heleno Fragoso (advogado da parte), indicando a ausência de dolo. 

Embora o próprio voto e o parecer tenham adotado um viés patologizante das identidades 

transgêneras da época, ao mesmo tempo tiveram um enfoque progressista que rompia de certa 
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forma com o conservadorismo cissexista. A transcendental história do médico Farina é 

importante, pois marca um momento histórico onde o poder judiciário e o Conselho Federal 

de Medicina se viram obrigados a repensar acerca das identidades trans de uma maneira mais 

justa e menos preconceituosa (VECCHIANTTI, 2018). 

No entanto, ainda nos anos 90, prevalecia o entendimento de que, mesmo realizada a 

cirurgia de readequação sexual, não poderia ser alterado o nome e o gênero nos documentos 

civis da pessoa transexual. Isso porque havia uma ignorante confusão acerca do entendimento 

de identidade de gênero e orientação sexual, pois dizia-se que “a possibilidade da mudança 

do registro civil poderia permitir o casamento homossexual”, e que a cirurgia era um ato 

meramente estético que não alterava em verdade o sexo da pessoa. Entendimento esse que se 

resume pelas autênticas palavras do nobre advogado e jurista Paulo Iotti (2018) “Uma 

insensibilidade moralista e uma ignorância de níveis transcendentais”. 

Ou seja, até os anos 90, a jurisprudência dominante entendia que não era possível a 

alteração de nome e de gênero mesmo após a realização da cirurgia de readequação sexual. 

Inclusive nesse contexto, já havia negado o direito à Roberta Close de mudar seus 

documentos, seguindo a (i)lógica da naturalização do gênero da pessoa humana. Mas para a 

felicidade da atriz, o processo judicial de jurisdição voluntária, não forma coisa julgada e por 

essa razão pode ser discutido novamente se houverem novas provas. Foi quando em 2005, a 

atriz novamente propôs novas provas ao processo, sendo representada pela renomada 

advogada e grande autoridade brasileira dos estudos sobre transexualidade, Dra. Tereza 

Rodrigues Vieira e obteve sucesso e resultado favorável podendo então ter seus documentos 

retificados, de fato e de direito (VECCHIANTTI, 2018). 

Na primeira década do século XXI, consolidou-se a jurisprudência no sentindo de que, 

uma vez que fosse realizada a cirurgia de readequação sexual, era então possível a alteração dos 

registros civis, pois não fazia sentido a pessoa mesmo após ter realizado procedimento 

cirúrgico, ter seus documentos em desacordo com a verdade vivenciada (VECCHIANTTI, 

2018). 

Apesar da evolução tímida da jurisprudência, o tema ainda necessitava de muita 

reflexão e discussão, uma vez que certas perguntas ainda não possuíam respostas concretas e 

embasadas nos princípios basilares do direito, como é o caso da pergunta: É possível a 

alteração do prenome e o gênero nos documentos civis, sem o procedimento cirúrgico? 

Sem resposta unânime, os julgados a respeito desse questionamento, eram 

contraditórios, de modo que uns permitiam a alteração do nome, mas não alteração do gênero, 

outros só permitiam a alteração dos documentos depois que findados todos os procedimentos 
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cirúrgicos. Desse modo, a insegurança jurídica reinava, o Direito ficava a mercê da 

subjetividade de seu aplicador e direitos da personalidade continuavam a ser tolhidos. 

Felizmente, após inúmeras decisões contraditórias e privação de direitos básicos das 

pessoas trans, o paradigma começou a mudar e em uma emblemática decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, decidiu-se que: “Deve prevalecer o sexo psicológico sobre a 

sexualidade meramente anatômica” (TJRS, 2007). 

Na esteira da evolução, a Procuradoria Geral da República, no ano de 2009, ingressou 

no STF com a ADI 4275, pleiteando a mudança de nome e de gênero de transexuais 

diretamente no registro civil independente de cirurgia; todavia, ainda com resquícios da 

mentalidade cisgênero, o procedimento proposto na ação necessitava a apresentação de laudos 

médicos pelo Conselho Federal de Medicina, o que caracterizava mais uma vez a marca 

patologizante da identidade trans. 

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2018), em uma das suas defesas na tribuna, deixou 

claro a sublime explanação acerca do tema: “Não se pode genitalizar a pessoa humana. O ser 

humano é um animal eminentemente psicológico, social, político e afetivo e não meramente, 

nem predominantemente, biológico: o ser humano transcende, em muito, o seu genital 

(VECCHIANTTI, 2018). 

Enfim, no ano de 2017, o nobre advogado supracitado, Dr. Paulo Roberto Iotti 

Vecchiatti, peticionou para o STF, em nome da ABGLT - Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, e em nome da GADvs – Grupo de 

Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, com base e sob o manto dos fundamentos 

já apresentados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que o respectivo 

órgão já havia reconhecido o direito das pessoas transgêneros a retificarem o seu nome e 

gênero no registro civil independente de cirurgia, de laudos, e, inclusive, de ação judicial 

(VECCHIANTTI, 2018). 

Felizmente e juntamente com a fundamentação apresentada pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, restou claro que “a identidade de gênero não se prova por ser algo 

autopercebido pela própria pessoa, tema no qual a pessoa é soberana para autodefinir, de sorte 

que a mera declaração de vontade da pessoa transgênero deve ser suficiente para o Estado e 

a sociedade respeitarem sua identidade de gênero” (VECCHIANTTI, 2018). 

Nessa senda, a exigência de laudos de terceiros, viola nitidamente o direito à liberdade 

e autonomia moral da pessoa trans na sua própria definição como pessoa, uma vez que a opção 

escolhida pelo trans necessita ser corroborada com a aprovação de um terceiro (médico). No 

mesmo sentido, a exigência de cirurgia de transgenitalização, é uma condição ainda mais 
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descabida e violadora de direitos, uma vez que impõe compulsoriamente a esterilização da 

pessoa trans (VECCHIANTTI, 2018). 

Logo, como se trata de um tema que diz respeito somente à pessoa trans e a ela cabe 

a decisão da necessidade ou não da modificação do seu nome e gênero, uma vez que a 

identidade de gênero é o sentimento de autoconhecimento e autodefinição do próprio sujeito, 

conclui-se que o procedimento administrativo sem a imposição de laudos médicos e 

diretamente no registro civil é o que melhor se adequa e respeita os direitos humanos, bem 

como contribuí para a desjudicialização da justiça (VECCHIANTTI, 2018). 

Finalmente, no dia 29/06/2018, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou o Provimento 

73, que com base na decisão do STF, regulamentou e unificou o procedimento da modificação 

do nome e gênero das pessoas trans diretamente nos serviços extrajudiciais, de modo que tal 

procedimento deve ser observado e cumprido por todos os Oficias de Registro Civil do Brasil, 

sob pena de instauração de processo administrativo contra o registrador que não o cumprir. 

Como bem pondera, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti “a regulamentação não era 

necessária, mas era importante, pois Tribunais de Justiça diferentes estavam regulando o tema 

de forma diferente, gerando insegurança jurídica país afora, e outros estavam simplesmente 

esperando a regulamentação do CNJ, frustrando os direitos das pessoas trans” constar 

referência (VECCHIANTTI, 2018). 

Apesar do provimento 73/2018 não ter acatado literalmente o espírito da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, afinal esse órgão já havia se posicionado no 

sentido de ser desproporcional à exigência de atestados de antecedentes. O Provimento 73, 

em sentido contrário, exigiu a apresentação de diversas  certidões, no intuito de preservar    a 

segurança jurídica, bem como, felizmente não proibiu o procedimento de alteração, caso 

alguma das certidões fossem positivas. Nesse caso, o oficial responsável deverá enviar um 

ofício, cientificando o órgão expedidor da certidão, a respeito da alteração do nome e do 

gênero do sujeito. 

Apesar de todo o avanço com a edição do Provimento 73/2018, o CNJ, não esgotou o 

tema e assim preferiu deixar de fora crianças e adolescentes trans, de modo que não permitiu 

a retificação do registro delas diretamente no registro civil, mesmo com anuência dos pais. 

 

DAS DISTINÇÕES ENTRE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL 
 

 

Um dos pilares que compõem os estudos acerca da sexualidade humana é a identidade 

de gênero que corresponde à autopercepção da pessoa. É um sentimento íntimo, subjetivo e 
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indissociável da personalidade humana, referindo-se às múltiplas maneiras de expressar-se 

como indivíduo social. 

Percorrendo a corrente filosófica de Judith Butler (2010), entende-se que os gêneros 

femininos e masculinos não estão necessariamente condicionados à estrutura biológica do 

ser, mas sim a uma construção social de gênero estabelecida por meio de códigos binários, 

macho e fêmea. São discursos opressores que geram verdades presumidamente absolutas e 

relacionam o sexo anatômico ao gênero. Isso significa que a associação compulsória entre o 

órgão sexual feminino e o gênero feminino e órgão sexual masculino e o gênero masculino foi 

culturalmente estabelecida por um sistema binário, cis heteronormativo. 

Como descreve Lopes: “O gênero se afirma no conjunto de representações culturais, 

artísticas e simbólicas que expressam imagens naturalizadas do que é ser homem ou ser 

mulher” (COSTA, 2018) 

Nesse contexto, é importante salientar que entender gênero como uma construção 

social não significa ignorar o fato de que existem diferenças entre os corpos humanos, pois, 

de fato, elas existem em várias dimensões, porém estão organizadas mediante uma lógica 

opressora, sexista e preconceituosa e foram subscritas de acordo com uma suposta 

normalidade que atende a interesses muitos específicos. 

Judith Butler (2015) disciplina acerca do tema, o seguinte conceito: 

 
 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é 

o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que 

o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. […] Se o gênero são os 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que 

ele decorra, de um sexo desta ou aquela maneira. Levada a seu limite lógico, 

a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos. (BUTLER, 2015) 

 

 

Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero designado ao nascer, como, 

por exemplo, aquela pessoa que nasce com os órgãos sexuais femininos e se identifica como 

mulher. As pessoas transexuais, no entanto, como a própria nomenclatura diz, transcendem 

esse conceito e são sujeitos que, ao nascerem, foram designados com um gênero oposto 

daquele com o qual se identificam. Alguns escolhem pela transição hormonal e intervenções 

cirúrgicas de readequação sexual, outros apenas se reconhecem como do gênero oposto, sem 

que haja necessariamente o uso de hormônios ou cirurgias. 
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Como fenômeno inconsciente e contextual o gênero não denota um ser substantivo, 

mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergente. (VIEIRA; GONÇALVES, 2018) 

Como já mencionado, gênero na prática são interpretações dos papéis sociais que 

definem o ser feminino e o ser masculino, ou seja, são imposições de ordem. 

Automaticamente, a ordem cisgênero heteronormativa exige a coerência total entre um sexo, 

um gênero e o desejo sexual. Dessa forma, o papel atual de gênero seria reproduzir uma 

ilusória noção de estabilidade, onde a matriz heterossexual estaria resguardada por dois sexos 

fixos. (SENKEVICS, 2012). 

A identidade de gênero não se confunde com a orientação sexual, uma vez que essa 

se traduz na orientação do desejo, no sentimento de atração de uma pessoa por outra. As 

categorias que diferenciam os tipos de orientação sexual são: a) heterossexual: pessoa que 

sente atração sexual por pessoas do sexo oposto; b) homossexual: pessoa que sente atração 

sexual por pessoas do mesmo sexo; c) bissexual: pessoa que sente atração sexual por pessoas 

do mesmo sexo e do sexo oposto; d) pansexual: pessoa que sente atração sexual por homem, 

mulher, travesti, transgênero, transexual, drag queen; e) assexuada: pessoa que não sente 

atração sexual. (FREITAS, 2019). 

No que tange ao conceito de transgênero, aplica-se o prefixo "trans", definido por 

"além de", "através de", que significa uma transição entre os gêneros masculino e feminino. 

São pessoas que transgridem as normas de gênero impostas pela cultura sexista, estão para 

alémdo feminino e para além do masculino. Logo, o termo transgênero é, em sua essência, 

um amplo conceito “guarda-chuva”, que contempla travestis, transexuais, não binários, 

crossdressers e drag queens. 

Por sua vez, no caso das pessoas transexuais, a identidade de gênero não corresponde 

ao sexo biológico, porém, nem sempre haverá o anseio pela cirurgia de readequação sexual. 

O transexual que se autodefine como homem pode muitas vezes manter a sua estrutura 

biológica em perfeitas condições e seus órgãos reprodutores podem ser mantidos mesmo com 

uso dos hormônios e, muitas vezes, estarem aptos à reprodução. (FREITAS, 2019) 

É o caso, por exemplo, do casal de ingleses Bianca e Nick Bowser. Nascida como 

Jason, Bianca fez a transição há 11 anos, colocando implantes de silicone e removendo os 

pelos a laser. Por ter traços já bastante femininos, dispensou o tratamento com hormônios, 

mas ainda mantém seu órgão sexual biológico. Já Nick, nasceu como Nicole e, acerca doze 

anos, descobriu o conceito de trans, adotando sua identidade masculina definitivamente. 
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Assim como Bianca, Nick também mantém seu órgão sexual de nascença (HYPENESS, 

2014). 

Em 2009, o casal se conheceu e a vontade de ter uma família começou a surgir, mas 

devido às limitações do corpo, foi Nick, o pai, que engravidou das crianças. Esse é um caso 

concreto que demonstra a amplitude contemporânea das relações humanas, visto que retrata 

um casal que descontrói todos os estereótipos de gênero, demonstrando que o órgão sexual 

de um indivíduo muitas vezes não diz “nada” sobre o sujeito. O gênero é condicionado a 

valores culturais e não biológicos, portanto, é possível que um homem gere um filho. 

(HYPENESS, 2014). 

Dentre as múltiplas formas de exercer a sexualidade, a orientação sexual para a pessoa 

transexual é um assunto que ainda precisa superar alguns tabus. Isso porque a cultura 

heterossexual impõe que as relações amorosas devem se constituir somente entre homem e 

mulher. Consequentemente, essa ideia é também projetada para as pessoas transexuais. 

Primeiramente, cumpre destacar as distinções dos conceitos de identidade de gênero 

e orientação sexual. A identidade de gênero se manifesta como um íntimo sentimento da 

pessoa quanto à sua identificação como homem ou mulher, o que pode ou não corresponder 

ao sexo biológico atribuído, a partir de seu nascimento. 

A orientação sexual, porém, se refere à atração afetivo-sexual por alguém, que pode 

ser do gênero masculino ou feminino. Uma dimensão não depende da outra, ou seja, não há 

uma norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas. Assim, nem todo homem 

e mulher são “naturalmente” heterossexuais. 

Linda Nicholson (2000) esclarece que a identidade de gênero é um aspecto que deve 

ser analisado dissociado do conceito de sexo, levando-se em conta outros dados que também 

compõem a identidade humana, como a cultura da qual a pessoa está inserida. A autora procura 

compreender o gênero como um elemento constitutivo das várias relações sociais, 

estabelecido sobre as diferenças destacadas entre os sexos feminino e masculino, ou seja, uma 

construção social e histórica dos sexos. 

Nessa temática, acerca do fenômeno da transexualidade, Maria Eugenia Bunchaft 

assevera que há a necessidade da mudança de paradigma, e afirma que [...] os estudos 

contemporâneos sobre sexualidade demonstram que a concepção binária de gênero do 

Ocidente e o alinhamento automático entre sexo anatômico e identidade sexual configuram 

categorias construídas culturalmente. (2016) 

Para Louro (1997), a importância do conceito de gênero se afirma da seguinte 

maneira: 
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[...] obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração as distintas 

sociedades e os distintos momentos históricos de que estão tratando. Afasta- 

se de (ou se tem a intenção de afastar) proposições essencialistas sobre os 

gêneros; a ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não 

para algo que exista a priori. O conceito passa a exigir que se pense de modo 

plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e 

homens são diversos. Observa-se que as concepções de gênero diferem não 

apenas entre as sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de 

uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, 

religiosos, raciais, de classe) que a constituem. 

 

Nessa perspectiva, constata-se que o gênero é um elemento da cultura e da história. A 

sociedade cria a sua concepção, inclusive pode diferir de outros povos, pois a identidade de 

cada nação é construída sobre valores éticos, morais, existenciais, sociais, jurídicos, 

econômicos, religiosos, políticos etc. 

Complementando tal pensamento, Toneli compartilha o seguinte entendimento: 

 
 

Defendem a tese de que o gênero não é algo como uma inscrição cultural 

(significação) sobre um sexo previamente dado. Antes, o corpo e o sexo são 

interpretados e instituídos pelo gênero, de sorte que em determinadas 

culturas africanas pessoas com a genitália feminina podem ser pensadas 

como maridos, ou em grupos indígenas americanos uma pessoa com 

genitália masculina pode ser entendida como meio-homem e meio-mulher 

(TONELI; 2012). 

 

 
Segundo os Princípios de Yogyakarta, o conceito de identidade de gênero pode ser 

interpretado da seguinte maneira (2007, p.10): 

 
[...]“identidade de gênero” como estando referida à experiência interna, 

individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao 

gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 

incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, 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 maneirismos. 

 
Partindo de uma visão analítica do estudo queer de Judith Butler (2000), entende-se que 

é necessário rejeitar a concepção naturalista do caráter fixo e imutável do gênero, produzida por 

um sistema binário. Ressaltem-se os papéis sexuais dos quais homens e mulheres são 

submetidos. Esses papéis contribuem com o aumento das desigualdades sociais de um sistema 

patriarcal que inferioriza a mulher, como também exclui e marginaliza as pessoas transexuais. 
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DAS FAMÍLIAS TRANS 
 

 

A história do casal norte-americano Bianca e Nick Bowser relata um pouco da 

diversidade das famílias trans e dos desafios que o direito deve enfrentar para romper com as 

barreiras da transfobia. Bianca nasceu biologicamente homem e se chamava Jason, enquanto 

Nick era Nicole. Juntos desde 2009, eles utilizaram suas características sexuais originais para 

gerar os próprios filhos e hoje têm dois meninos. (UNIVERSA, 2015) 

Mais uma família que pode servir de exemplo para o estudo em tela é a do transexual 

argentino Alexis Taborda que engravidou em 2013 da mulher, Karen Bruselario, também 

transexual. Hoje, eles são pais de Gênesis, que nasceu em dezembro daquele ano. Na época, 

Alexis disse que não pretendia amamentar a filha, porém, tiraria o leite e o colocaria em uma 

mamadeira, para que a mãe o fizesse. (UNIVERSA, 2015) 

Também o norte-americano Thomas Beatie ficou conhecido mundialmente como o 

"homem grávido". Ele interrompeu o tratamento hormonal que fazia para gerar três filhos: 

Susan, Jensen e Austin. Usou o esperma de um doador e o seu próprio óvulo. Sua mulher, na 

época não podia ter filhos. (UNIVERSA, 2015) 

Outra família que pode ser citada é a do canadense Trevor MacDonald que nasceu 

biologicamente mulher, mas assumiu sua identidade masculina. Ao conhecer seu atual marido, 

Ian, decidiu que queria ser pai. Parou o acompanhamento com testosterona e engravidou. 

Depois que o bebê nasceu, Trevor descobriu que poderia produzir leite para complementar a 

alimentação da criança, mesmo tendo retirados os seios. Hoje ele é pai de dois filhos e se 

orgulha de tê-los amamentado. (UNIVERSA, 2015) 

No Brasil, Vinícius e Alanna também são protagonistas de uma história familiar muito 

interessante e chama atenção por romper com os padrões tradicionais da família brasileira. 

Juntos há dois anos, o casal gerou um filho sem planejamento e inesperadamente. Vinícius, 

homem trans, ficou grávido de Alanna, que também é transexual, uma vez que ambos não 

fizeram a cirurgia de readequação sexual e tiveram a oportunidade de gerar um filho da forma 

natural. (REDETV, 2019) 

Outro casal que configura como uma família transafetiva é formado pela professora 

Duda Salabert, que é travesti e lésbica. Casada há 7 anos com Raissa Novaes, ambas geraram 

Sol de forma natural, filha biológica do casal. (PEREIRA, 2019) 

Entre tantas histórias, no caso das famílias brasileiras, resta agora ao Estado a 

responsabilidade de tutelar os direitos e garantias dessas pessoas, para que não sofram com 

violações de direitos. É necessário o amparo jurídico tanto por parte do Estado como também 
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por parte da sociedade civil. Para assegurar os direitos das famílias transafetivas, é 

imprescindível garantir o cumprimento de princípios básicos e específicos que regulam o direito 

das famílias. 

O princípio da não intervenção, do melhor interesse da criança e do adolescente, o da 

afetividade, o do planejamento familiar, o da autonomia e principalmente o princípio do 

pluralismo familiar, dentre outros, são alguns princípios presentes e sólidos no Estado 

Democrático de Direito, que protegem e resguardam qualquer tipo de arranjo familiar, inclusive 

as entidades familiares transafetiva. 

Negar a efetividade desses princípios a uma família transafetiva, somente pelo fato de 

ela não se adequar aos padrões estabelecidos pela sociedade heteronormativa, é um ato 

nitidamente preconceituoso, no qual toda a sociedade, o Direito e o Estado devem coibir 

demasiadamente. 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO REGISTRO SOCIOAFETIVO PARA MÃES 

TRANSEXUAIS 

 
Conforme demonstrado ao longo da pesquisa, a identidade de gênero é um direito 

fundamental resguardado pela Constituição Federal de 1988, reconhecido como um direito 

personalíssimo e autônomo do indivíduo. 

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do direito à retificação do 

prenome e gênero das pessoas transgêneros no julgamento da ADI 4275, bem como a 

regularização do Provimento nº 73, do Conselho Nacional de Justiça, todo o procedimento de 

retificação pode ser feito rapidamente e diretamente nos cartórios. 

No entanto, nota-se ainda que existem algumas questões controversas quanto à 

alteração do prenome quando a retificação for na certidão de nascimento do filho da pessoa 

trans. 

A partir das determinações do STFe do CNJ, apareceram novas situações com as quais 

os cartórios ainda não estão acostumados e não sabem como proceder, vindo muitas vezes a 

decisões subjetivas dos registradores que prevalecem sob o direito da pessoa e ainda a falta 

de uniformidade dessas decisões que contaminam o sistema jurídico, gerando insegurança ao 

sistema e afetando direitos básicos das partes envolvidas. 

Em relação a esse assunto, quando se trata de pessoas trans, há em determinados casos 

uma incongruência que demonstra a total falta de despreparo e desrespeito do poder público. 

Toma-se como exemplo a possibilidade de uma mulher transexual ter um relacionamento 
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amoroso com uma mulher cisgenera. Isso é perfeitamente possível, porque como foi bem 

destacado, a orientação sexual e a identidade de gênero são dois fatores completamente 

distintos e um não depende da outro, além de que as relações humanas são múltiplas e variadas. 

Portanto, o relacionamento afetivo sexual, de uma mulher trans com uma mulher cis existe 

entre muitas pessoas e é perfeitamente possível a ocorrência de uma gravidez, caso a mulher 

transexual não tenha optado pela cirurgia de readequação sexual. 

Esse é o caso de Ágata Mostardeiro, que desde o nascimento de seu filho Bento tenta 

conseguir o registro como mãe biológica do menino, juntamente com sua esposa, Chaiane 

Cunha que também é mãe da criança, que foi quem na época engravidou. A gravidez de 

Chaiane ocorreu antes da transição de gênero de Ágata, o que significa que, biologicamente, 

Bento é filho das duas. Foi quando já estavam esperando o menino que Ágata conseguiu 

retificar seus documentos e oficializar seu nome. Mas a conquista do direito em seu próprio 

registro não garantiu facilidade na hora de registrar Bento, pois não existe atualmente uma 

forma de registro em que conste a possibilidade de duas mães biológicas concederem um 

filho/a. Isso gerou uma enorme falha nos trâmites registrais da criança e o cartório responsável 

registrou Ágata como mãe socioafetiva. 

A presunção de que duas pessoas do mesmo gênero não teriam a capacidade de gerar 

um filho é apenas verdade quando ambas são cisgêneras, isto é, pessoas não-trans. Se o próprio 

Estado reconhece que é legítima a identidade da pessoa transexual, então deve também cuidar 

das demais questões que envolvem esse reconhecimento, como a possibilidade de gestar e ter 

filhos. Cabe ao Estado rever as regras e adaptá-las às necessidades da sua própria população. 

Embora o trâmite não seja considerado ideal pois afronta o princípio da verdade real 

dos registros públicos e se enquadra no crime de falsidade ideológica estabelecido pelo 

Código Penal, no Art. 299, esta foi a alternativa apresentada pelo próprio cartório ao casal, que 

não teve escolha tendo que aceitar a imposição na tentativa de que o filho, que enfrentou 

problemas de saúde desde o nascimento, pudesse ter acesso ao plano de saúde de Ágata. 

(SUL21, 2018). 

Alude-se então que nesse caso específico o registro da mãe transexual deve ser feito 

como mãe biológica, como ela verdadeiramente é, e não como mãe socioafetiva. Esse fato 

ocorre regularmente nos cartórios brasileiros, pois há uma presunção inverídica de que duas 

mães não podem ser biologicamente relacionadas com o filho, o que, por si só, já é uma ação 

preconceituosa e que demonstra a completa ignorância acerca do tema, contribuindo com a 

exclusão e invisibilização das pessoas transexuais provocadas pelo sistema cis 

heteronormativo. (SUL21, 2018). Esses entraves geram uma lacuna inconstitucional que 
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provocam além de situação vexatórias para as pessoas trans, inverdades que não respeitam os 

próprios princípios legais. 

 
6 DAS PROBLEMÁTICAS DOS REGISTROS DE NASCIMENTOS DOS FILHOS DE 

PESSOAS TRANSEXUAIS, BEM COMO DOS REGISTROS DE CASAMENTOS 

 
Em 28 de junho de 2018 ocorreu a publicação do provimento 73 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.275/DF. 

Na referida decisão, a corte suprema decidiu por interpretar o art. 58 da Lei n. 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973 , também conhecida como Lei de Registros Públicos, no sentido 

de que a averbação no Registro Civil do prenome e do gênero autopercebido independe de 

cirurgia de redesignação sexual ou de tratamento hormonal. Essa decisão, embora acertada, 

não poderia ser imediatamente cumprida, por não haver na época, orientação específica dada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois eram desconhecidos os requisitos para o 

procedimento e as cautelas a serem observadas (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Enfim, com a publicação do provimento 73 do CNJ, a averbação da alteração do 

prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero nos 

cartórios de registro civil passou a ser possível. Porém, é essencial analisar profundamente o 

provimento tanto para que seu público alvo possa melhor compreendê-lo quanto para levantar 

questões de possível discussão (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O provimento do CNJ manteve a não-obrigatoriedade de laudo psicológico que 

confirmasse a transexualidade das pessoas interessadas em fazer a alteração nos documentos, 

no entanto, estabeleceu uma série de requisitos para resguardar o procedimento. 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que 

entendemos obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento 

ao Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Ressalte-se que sempre deverá o Requerente comparecer perante um Registrador Civil 

das Pessoas Naturais. O Registrador tem que identificar a pessoa e coletar sua qualificação e 

sua assinatura no termo, cujo modelo está anexo ao provimento. A assinatura, portanto, deverá 
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ser feita na presença do Registrador. No termo, a pessoa tem que declarar que não há processo 

judicial cujo objeto seja a alteração de gênero ou de prenome e gênero pretendida. Se houver 

processo judicial, deverá ser provado o arquivamento do feito ao ser apresentado o pedido 

extrajudicial, lembrando que esse fato não impedirá a pessoa trans de ter seus decumentos 

retificados (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O Registrador do Cartório onde está o assento do nascimento, convencido de que não 

há fraude, falsidade, má-fé ou vício da vontade, procederá a averbação. Em caso contrário, o 

Registrador deverá fundamentar a recusa e enviar ao procedimento ao Juiz Corregedor 

Permanente (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Após a averbação, o Registrador terá que comunicar aos órgãos que expedem o RG, 

CPF, ICN, CPF, passaporte e também ao TRE. Além disso, se houver ações judiciais ou 

dívidas do Requerente, todos os juízes das causas e órgãos interessados deverão ser 

comunicados pelo Registrador às expensas do Requerente. Entendemos que é possível utilizar 

o malote digital para comunicação aos juízes das causas respectivas, mas ainda não existe um 

sistema para comunicação a todos os outros órgãos, o que deverá ser objeto de atenção pelas 

associações de Registradores Civis das Pessoas Naturais. Por enquanto, pois, deverá ser 

analisado qual o custo para a comunicação, que será repassado ao Requerente. Deverá o 

Requerente ser informado, ainda, que deverá proceder à alteração do nome e do gênero em 

quaisquer outros órgãos (ASSUMPÇÃO, 2018). 

O CNJ exige que tanto o Registrador perante o qual seja apresentado o procedimento 

quanto o Registrador do cartório onde está o assento arquivem todos os documentos que 

compõem o procedimento. Deverá, pois, haver um sistema que permita a localização desses 

documentos, por meio de pesquisa tanto pelo nome anterior quanto pelo novo nome e ainda 

pelos documentos de identificação da pessoa (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Apenas após a alteração do gênero ou de prenome e gênero no registro de nascimento, 

poderá o Requerente buscar a alteração no registro de casamento, se estiverem presentes as 

condições para o procedimento extrajudicial, o que será analisado no final deste tópico. 

Entende-se, pois, que a certidão de nascimento já com a averbação é um dos requisitos para a 

averbação das alterações no registro de casamento. 

A averbação da alteração do gênero ou do nome e gênero do transgênero é sigilosa e 

não constará das certidões, a não ser por solicitação da própria pessoa ou por determinação 

judicial. Obviamente, a pessoa registrada poderá providenciar procuração pública ou particular 

com firma reconhecida dando poderes a qualquer pessoa para requerer a certidão. 



85 
 

 

 

 

O Requerente deverá solicitar diretamente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais a alteração do gênero ou do gênero e do prenome. O pedido poderá ser formulado em 

ofício do registro civil diverso daquele onde está o assento de nascimento. Nesse caso, o 

Registrador que receber o requerimento, devidamente instruído com o termo que consta em 

anexo ao provimento, bem como com os documentos exigidos, após entrevista que entende- 

se como obrigatória, convencido de que não há fraude, encaminhará todo o procedimento ao 

Registrador do Cartório onde está o assento de nascimento (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Será o Registrador que tem contato pessoal com o Requerente que terá melhores 

condições de dizer se parece ou não haver fraude, o que, no entanto, não afasta a necessidade 

de que o Registrador que é responsável pelo cartório onde está o assento também faça a sua 

análise da documentação (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Segundo o provimento, o procedimento será encaminhado ao colega Registrador por 

meio da Central do Registro Civil (CRC). A remessa ao outro Registrador será feita às 

expensas do Requerente, devendo ser observados os emolumentos de cada Estado da 

Federação. 

A adequação do nome e do gênero na certidão de nascimento da pessoa trans, portanto, 

depende dos documentos listados no art.4º §6º do provimento supra citado. Os possíveis 

problemas residem nas alterações subsequentes, dos registros que dizem respeito, direta ou 

indiretamente, à pessoa do Requerente. Esses registros podem ser de seus descendentes, filhos 

e netos (art. 8º, § 2º), ou de seu casamento (art. 8º, § 3º) (ASSUMPÇÃO, 2018). 

Há expressa previsão nos parágrafos 2º e 3º do art. 8, que a alteração do prenome nas 

certidões de nascimento dos descendentes da pessoa retificada, depende da anuência do 

descendente quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os pais. Ou 

seja, caso os filhos sejam maiores de idade, é necessário que o filho concorde com a 

retificação em seu assento de nascimento, e, caso os filhos sejam menores, é necessário que 

o(a) outro(a) pai/mãe concorde com a respectiva alteração. 

Outro ponto que também necessita atenção e a anuência de um terceiro para a 

realização do ato, é a realização da averbação no registro de casamento da pessoa trans, sendo 

que esta somente ocorrerá se houver a anuência do cônjuge. Como se observa: 

 
Art. 8º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do 

RCPN no qual se processou a alteração, às expensas da pessoa requerente, 

comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF e 

passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). § 2º A 
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subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de 

nascimento dos descendentes da pessoa requerente dependerá da anuência 

deles quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os 

pais. § 3º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no 

registro de casamento dependerá da anuência do cônjuge. § 4º Havendo 

discordância dos pais ou do cônjuge quanto à averbação mencionada nos 

parágrafos anteriores, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

 

Havendo discordância de um dos pais, do próprio filho ou do cônjuge, quanto às 

averbações mencionadas, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

Ocorre que tal exigência prevista pelo provimento 73 é substancialmente 

inconstitucional, pois fere princípios da autonomia, da verdade real dos registros públicos e 

vai na contramão da decisão do Supremo Tribunal Federal que tutelou acerca dos direitos de 

retificação do nome da pessoa trans a fim de garantir o direito à dignidade (art. 1º, III, da CRFB), 

o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X, da CRFB), e 

principalmente o direito à liberdade de autopercepção. 

Suponha-se que por ilusória razão o filho ou o cônjuge não tenha a intenção de proceder 

com a retificação nos assentos de nascimento, qual seria a fundamentação lógica e legal que 

justificaria tal desejo, senão um motivo de discriminação contra a pessoa trans? Qual interesse 

que o direito resguarda em relação a essa exigência estabelecida pelo provimento 73 do CNJ? 

No caso de negativa da anuência, a judicialização do processo é a solução ideal e resolveria 

o problema do autor da negativa, uma vez que o próprio texto diz que o consentimento será 

suprido? Caso a modificação dos assentos reflexos (nascimento dos filhos e casamento) não 

ocorra, como relacionar/identificar o sujeito trans com a sua certidão de casamento, ou com 

a certidão de nascimento de seu filho? Sem a modificação dos assentos reflexo e, 

consequentemente, a não fidelidade no conteúdo dos registros com a realidade fática, como 

ficaria a segurança jurídica? 

Verifica-se nitidamente que o tema em questão levanta questionamentos acerca de 

quem teria mais direito sobre a matéria discutida, sendo lúcido a conclusão de que a pessoa 

trans retificada é detentora principal de legitimidade para pleitear a alteração sem que haja 

qualquer anuência do filho/a ou cônjuge, mesmo esses sendo os possuidores das certidões de 

nascimento ou de casamento, haja vista que não há a presença de justo motivo para o filho/a 

ou cônjuge negarem a modificação, tão pouco a existência de prejuízo a terceiros, (além, é 

claro, da própria pessoa trans que é quem sofre com falta da ação). 

O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança 

jurídica, por isso necessita espelhar a verdade existente e atual e não apenas aquela que passou 
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(STJ, 2010). É crível a dissonância entre a identidade que a pessoa trans retificada vivencia 

com aquela que consta na certidão de nascimento do filho/a ou a que consta em sua própria 

certidão de casamento. Sem dúvida alguma, o nome é direito personalíssimo no próprio 

direito natural da pessoa de ser individualizada e distinguida dentro da comunidade onde vive, 

tendo em vista, inclusive, o grupo familiar a que pertence. 

Nesse sentido, a doutrina do Ministro Jesus Costa Lima expõe que: o nome é o único 

direito realmente de personalidade, pois é inerente à pessoa, à identificação pessoal e à 

cidadania. 

A retificação do nome da pessoa trans na certidão de nascimento do filho/a ou em sua 

certidão de casamento é necessária não somente para respeitar os princípios aqui elencados, 

mas serve também para evitar situações vexatórias, pois sempre que houver a necessidade da 

utilização desses documentos, seria necessário apresentar uma longa documentação 

retratativa de histórico pessoal, bem como se delongar em um assunto de foro íntimo, o que 

levaria a pessoa transexual à uma exposição e humilhação desnecessária e certamente ilegal, 

ofendendo a sua dignidade e esfera íntima ( art. 5º, X, CF/88), além de confundir, ou até 

mesmo levar ao erro terceiros que se utilizam dessas certidões para a realização de atos da 

vida civil. Ex: companhia aérea que necessita verificar a filiação de um viajante menor de 

idade ou quando da utilização de uma certidão de casamento do vendedor para a lavratura de 

uma escritura pública de compra e venda. 

Se a vida hoje é mais dinâmica, o registro civil deve ir ao encontro da realidade que 

se apresenta e, como bem colocado pelo jurista, José Carlos Barbosa Moreira (2010): “é 

mister que imprimamos ao nosso movimento, o ritmo compatível com a história da nossa 

época”. Serve, portanto, a averbação para informar aquilo que mudou e para trazer à tona a 

verdadeira segurança jurídica, que não combina com o falso e nem com a confusão causadora 

de instabilidade social com possíveis contratempos. É preciso buscar a verdadeira 

necessidade do mundo sensível. 

Propõem-se, então, que os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 8, do provimento 73 sejam 

modificados pois afrontam as leis vigentes, sobretudo a Constituição Federal e as que 

regulamentam os registros públicos. De modo que, no lugar da anuência, a expressão utilizada 

seja ciência, como abaixo proposto: 

 
§ 2º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no 

registro de nascimento dos descendentes da pessoa, será realizada mediante 

requerimento do interessado, e após a ciência das partes envolvidas. § 3º A 

subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de 
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casamento, será realizada mediante requerimento do interessado e após a 

ciência das partes envolvidas. § 4º A ciência quanto à averbação 

mencionada nos parágrafos anteriores, poderá ser realizada por qualquer 

meio, como por exemplo escrito, eletrônico. 

 

 

A negação da alteração nesse caso, traz à tona a dissonância entre a identidade da pessoa 

transexual com os assentos de nascimentos dos seus filhos ou com o registro de seu casamento, 

podendo até mesmo gerar transtornos frequentes aos interessados, sobretudo acerca da 

idoneidade da guarda dos filhos quando eles forem menores de idade. Portanto, torna-se ilegal 

exigir anuência de qualquer um desses sujeitos indicados pelo provimento 73 e insatisfatório 

recorrer à máquina judiciaria para solucionar um assunto que já foi amplamente discutido e 

vencido pela jurisprudência. O nome é um direito exclusivo e não deve ser objeto dediscussão 

de terceiros, além do que da própria pessoa que o possui. 

Em relação ao registro de casamento, o provimento n. 73 determina que deve ser 

apresentado o pedido para alteração do registro de nascimento, em primeiro lugar. Somente 

após será providenciada a alteração no registro de casamento, o que está de acordo com o 

princípio da continuidade dos registros públicos. 

A alteração depende da anuência do cônjuge, muito embora se espere que essa anuência 

seja concedida. No caso de resistência por parte do cônjuge, o consentimento poderá ser 

suprido judicialmente. 

Há de se apontar a possibilidade de alteração na certidão de casamento de pessoa 

divorciada. Mas, entende-se que não é necessário o consentimento do ex-cônjuge para que se 

proceda à alteração. Isso porque o provimento 73 do CNJ estabelece a necessidade de anuência 

do cônjuge, não mencionando o ex-cônjuge, no caso da pessoa divorciada. 

Além disso, ressalta-se que a alteração do nome e do gênero da pessoa com quem uma 

vez alguém foi casado não cria impedimentos quaisquer ao ex-cônjuge, ao passo de que, se 

não for feita a alteração no registro de casamento do atual companheiro(a), não apenas existirão 

transtornos imensos para a pessoa que não poderá ser identificada por seu nome e gênero 

autopercebido, como também a impedirá de realizar atos da vida civil por meio da apresentação 

da certidão de casamento. 

De fato, sempre que uma pessoa se declara casada ou divorciada ou ainda viúva, nos 

atos da vida civil a certidão apresentada é a de casamento. Assim, ter sido alterado gênero ou 

o nome e o gênero somente na certidão de nascimento não é suficiente para garantir a dignidade 

da pessoa trans. 
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Fato é que a sociedade ainda se encontra em um momento no qual a transexualidade, 

assim como a homossexualidade, é vista com preconceito por muitos, o que pode levar a uma 

recusa de determinadas pessoas em “parecer homossexual”. E essa recusa não seria capaz de 

impedir o prosseguimento do procedimento de averbação, pois não criaria ao ex-cônjuge ou 

ao atual cônjuge impedimentos ou transtornos relevantes. 

Entendemos que o CNJ foi tímido nessa parte do provimento, ao exigir anuência para 

a alteração do nome do trans tanto na certidão de casamento, quanto no registro dos 

descendentes. Alterar o gênero ou o nome e gênero apenas na certidão de nascimento da pessoa 

trans que tenha estado civil de casada ou divorciada nada resolve, de modo que o Judiciário 

terá obrigatoriamente que atuar em diversas situações, com os custos envolvidos, perda de 

tempo e em consequência constrangimento para a pessoa trans. 

 
7 CONCLUSÃO 

 

Após o advento da Constituição Federal de 1988, os direitos e garantias fundamentais 

tornaram-se fontes de elevadíssima relevância para a legislação e para o ordenamento jurídico 

brasileiro, demonstrando a primazia do ser humano perante o Estado. 

Esses direitos estão presentes, implícita e explicitamente, no texto constitucional, 

visando proteger o indivíduo em suas características mais peculiares, razão pela qual estão 

aptos a recepcionar os valores essenciais à pessoa individualizada e em sociedade. 

Os direitos da personalidade emergiram, após um longo período de violações aos 

direitos fundamentais, com o regime militar de 1964. A nova Constituição direcionou não só 

as demais leis, mas também os próprios magistrados, legisladores e membros da 

administração pública à satisfação do pleno desenvolvimento do ser humano no que tange a 

sua personalidade. São normas constitucionais que asseguram as relações entre particulares. 

Assim como os direitos fundamentais, os direitos de personalidade não são estáticos, 

acompanham as mutações e as conjunturas sociais. 

Os direitos da personalidade e os direitos fundamentais são instrumentos legais que se 

destinam a minimizar e a combater as vulnerabilidades sociais, como as de caráter financeiro, 

social, política, cultural e educacional. Nesse sentido, constatou-se que a vulnerabilidade seria 

uma etapa antecedente à exclusão, que representa a ruptura dos vínculos entre a pessoa e o 

espaço social em que está inserida, é uma característica de fragilidade que enfraquece, de 

inúmeros modos, a pessoa ou o grupo ao qual ela está envolvida, ocasionando o seu 

afastamento social. 
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Nesse sentido, constatou-se que a vulnerabilidade se configura em diferentes níveis 

de exposição, isso decorre pela incapacidade de resposta de maneira positiva, equilibrada e 

eficaz às circunstâncias adversas, mas também pela maior probabilidade de sofrer riscos 

advindos de condições sociais, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais, sexuais 

e de saúde, afetando diretamente a autonomia daqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade. 

Dentro dessa perspectiva, verificou-se que há dois segmentos que envolvem a 

vulnerabilidade, os grupos vulneráveis e as minorias sociais. Nem sempre um grupo 

vulnerável será minoria social. São pessoas que se encontram em situação de risco e de 

exclusão pela ausência de poder social. As minorias sociais, mais correlatas à relação 

numérica, são pessoas detentoras de determinado fator que as diferencia das demais pessoas, 

como a não dominância do poder, o cerceamento do exercício da cidadania, a inferioridade 

numérica e a diversidade frente o padrão hegemônico, estando inclusas nesse rol as minorias 

sexuais, compostas por gays, lésbicas, bissexuais, assexuais, pansexuais, transgêneros e tantas 

outras identidades sexuais hetero-cis-discordantes. Trata-se de uma vulnerabilidade 

fundamentada em preconceitos conexos com as manifestações sexuais não cis- 

heteronormativas. 

Compreendeu-se que a sexualidade é um atributo humano que vai muito além de 

singelos e previsíveis aspectos biológicos, é uma questão cultural, social, política e, 

sobretudo, identitária, razão pela qual é entendida e tutelada como fundamental e de 

personalidade, desdobrando-se em inúmeros outros direitos correlatos, como a liberdade 

sexual, a autonomia sexual, a identidade sexual, dentre outros, bem como se vincula, de modo 

genérico, a direitos como a honra, a intimidade, a liberdade e a igualdade. 

O traço mais característico que compõe a dimensão sexual é o identitário, já traduz a 

forma como o ser humano se identifica física, psíquica, moral e socialmente, ou seja, é o 

sentimento que vai da essência mais íntima do indivíduo até a forma mais notória da 

personalidade. No caso das pessoas transexuais, ou travestis, essa dimensão de identidade 

transpassa as normas de padrões que a sociedade culturalmente atribuiu como “normal” 

durante décadas. A transexualidade é uma divergência entre o estado psicológico de gênero 

e as características físicas e morfológicas que associam o indivíduo ao gênero oposto, existe 

uma ruptura entre o corpo e a mente. 

Percorrendo a corrente filosófica de Judith Butler, entendeu-se que os gêneros 

femininos e masculinos não estão necessariamente condicionados à estrutura biológica do 

ser, mas sim a uma construção social de gênero estabelecida por meio de códigos binários, 
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macho e fêmea. São discursos opressores que geram verdades presumidamente absolutas e 

relacionam o sexo anatômico ao gênero. Isso significa que a associação compulsória entre o 

órgão sexual feminino e o gênero feminino e órgão sexual masculino e o gênero masculino 

foi culturalmente estabelecida por um sistema binário, cis heteronormativo. 

Demonstrou-se que a sexualidade não pode ser reduzida às questões meramente 

reprodutivas e o seu exercício deve ser pautado em fatores para além dos biológicos, razão pela 

qual sua conceituação precisa ser plural e integral, contrapondo o entendimento uniforme e 

constante, até porque os valores sexuais são flexíveis e estão em constate mutação. 

Entendeu-se que para as pessoas transexuais e travestis devem ter garantido o direito 

a alteração do nome no registro civil por ser uma medida positiva diferenciada de inclusão 

que concretiza a capacidade de autodeterminação do indivíduo, um direito personalíssimo 

que possui o propósito de efetivar a igualdade material, tão desejada por esse segmento da 

sociedade brasileira. 

A identidade torna o indivíduo um ser único no meio do qual está inserido. A pessoa 

assumi inúmeros atributos que o irão compor e formar a imagem que almeja para si própria, 

e o nome civil faz parte desses atributos. 

A pessoa trans que entende que a sua identidade de gênero é discordante daquela que 

lhe foi designada ao nascer, dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome 

e da classificação de gênero no registro civil, tanto pela via administrativa quanto pela via 

judicial. 

Tal modificação é possível independentemente de procedimento cirúrgico e de laudos 

médicos ou psicológicos, por se tratar de um direito fundamental que coaduna com o livre 

desenvolvimento da personalidade, uma vez que se trata de uma manifestação da própria 

personalidade humana. E foi nesse sentido que, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu acerca da asserção do direito fundamental ao reconhecimento da identidade de 

gênero, quando oportunizou às pessoas transgêneros serem tratadas de acordo com a 

autopercepção por elas mesmas reveladas. 

Legitimou-se a possibilidade da retificação dos assentamentos registrais com a 

mudança do prenome e gênero sem a necessidade de submetê-las a qualquer procedimento 

médico ou hormonal. Ato contínuo, foi então por meio da edição do Provimento 73 do 

Conselho Nacional de Justiça, restou possibilitada a alteração do prenome e do gênero nos 

assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero diretamente nos Cartórios de 

Registro Civil das Pessoas Naturais, viabilizando aos interessados autopercebidos como 
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pessoa transgênero, requerer diretamente ao Oficial do Registro Civil a alteração desejada, 

bem como requerer o registro de seus filhos. 

No entanto, os interesses e os direitos dessas pessoas encontram-se ainda em luta 

constante. O provimento trouxe as regulamentações necessárias para fazer cumprir a garantia 

da retificação do nome e do gênero da pessoa transexual ou travesti, mas deixa uma enorme 

lacuna legal quando a retificação for na certidão de nascimento do filho da pessoa trans. 

Quando o casal é composto por uma mulher transexual e uma mulher cisgênera existe a plena 

possibilidade desse casal gerar um filho pelo método tradicional, sendo, portanto, duas mães 

biológicas. Nesse caso específico, os cartórios de registro civis não legitimaram da forma 

correta a inclusão de duas mães biológicas nos livros registrais e inseriram a mãe transexual 

como mãe sócioafetiva, registro ilegal e inverídico. Esse ato configura crime de falsidade 

ideológica previsto pelo Código Penal, art. 299 e vai de contramão ao princípio da verdade 

real dos registros públicos. Alude-se, então, que nesse caso específico o registro da mãe 

transexual deve ser feito como mãe biológica, como ela verdadeiramente é e não como mãe 

socioafetiva. 

A presunção de que duas pessoas do mesmo gênero não teriam a capacidade de gerar 

um filho é apenas verdade quando ambas são cisgêneras, ou seja, pessoas não-trans. 

Outra problemática identificada no provimento 73 do CNJ estão nos parágrafos 2º, 3º 

e 4º do art. 8 que exige a anuência dos filhos e do cônjuge, quando a retificação for na certidão 

de nascimento do filho, ou na certidão de casamento. Essa exigência de anuência, em suma, 

é inconstitucional e não condiz com a decisão do Superior Tribunal Federal que decidiu 

acerca da prevalência do princípio da autodeterminação do indivíduo, um direito 

personalíssimo que possui o propósito de efetivar a igualdade material pelo segmento 

transgêneros. Ademais, a negatória da retificação pelo filho/a ou pelo cônjuge traz à tona a 

dissonância entre a identidade da pessoa transexual com os assentos de nascimentos dos seus 

filhos ou com o registro de seu casamento, podendo até mesmo gerar transtornos frequentes 

aos interessados, sobretudo acerca da idoneidade da guarda dos filhos, quando eles forem 

menores de idade. Portanto, torna-se ilegal exigir anuência de qualquer um desses sujeitos 

indicados pelo provimento 73, e insatisfatório recorrer à máquina judiciaria para solucionar 

um assunto que já foi amplamente discutido e vencido pela jurisprudência. O nome é um 

direito exclusivo e não deve ser objeto de discussão para terceiros, além do que da própria 

pessoa que o possui. 

Foi proposto então, que os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 8, do provimento 73 sejam 

modificados pois afrontam as leis vigentes, sobretudo a Constituição Federal e as que 
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regulamentam os registros públicos. De modo que, no lugar da anuência, a expressão utilizada 

seja ciência. Torna, assim, o provimento apto a regular de forma justa e clara as retificações 

de terceiros que envolvam o nome da pessoa transexual ou travesti, respeitando os princípios 

elencados da decisão do STF, de autodeterminação e os princípios que regem os trâmites 

registrais dos cartórios civis da verdade real. 
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