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APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO. 
REQUERENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DE IDENTIDADE DE GÊNERO. CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO NÃO REALIZADA. AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAR O SEXO NO 
REGISTRO CIVIL. INCONFORMISMO DO RECORRENTE. ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DO SEXO BIOLÓGICO 
AO SEXO PSICOSSOCIAL. CONFORMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. 
Trata-se de ação de retificação de registro civil, em que pretende a requerente a modificação do seu prenome e sexo, 
por apresentar desde a infância comportamento físico e psicológico de homem. 2. Registro civil que não se coaduna 
com a identidade sexual da autora, sob a ótica psicossocial, deixando de refletir a verdadeira identidade de gênero 
perante a sociedade, gerando transtorno emocional relevante com a obrigatoriedade de adotar identidade feminina. 3. 
Negativa de realização de cirurgia de redesignação sexual. 4. A transgenitalização, de natureza mutiladora, não é 
capaz, por si só, de garantir ao transexual o balanceamento entre a identidade sexual física e a psíquica, uma vez que 
o sexo não se resume à genitália e a identificação sexual é um estado mental que preexiste à nova forma física 
resultante da drástica cirurgia. 5. A vedação da alteração civil do sexo com base apenas na negativa de submissão à 
cirurgia mutiladora faria da cirurgia uma pena imposta pelo Estado, em homenagem a uma simplória lógica jurídico-
formal incompatível com o status do conhecimento moderno acerca da natureza humana e sua inseparável 
sexualidade, limitando-se indevidamente o direito à felicidade e ao bem estar ao formalismo físico-civil. 6. O art. 58 
da Lei de Registro Público deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, visto que a norma tem por 
finalidade proteger o indivíduo contra humilhações, constrangimentos e discriminações decorrentes do uso de 
um nome. 7. O mesmo exercício interpretativo deve possibilitar a compatibilização do nome à identidade sexual do 
indivíduo, com a consequente alteração do sexo no registro civil para obviar a incongruência dos dados registrais. 8. 
Desprovimento do recurso. 
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