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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RETIFICAÇÃO  DE
REGISTRO.  MUDANÇA DE  SEXO.  AUSÊNCIA DE
CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO.

Constada  e  comprovada  a  condição  de
transgênero,  inclusive já com alteração do nome
deferida  e  efetivada,  mostra-se  viável  deferir  a
alteração  do  sexo,  mesmo  sem  a  realização  da
cirurgia de transgenitalização. Enunciados n.º 42 e
43 da 1ª Jornada de Direito da Saúde promovida
pelo CNJ. Precedentes.

DERAM PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº  70060459930  (N°  CNJ:  0238556-
92.2014.8.21.7000) COMARCA DE PORTO ALEGRE

AGRAVANTE;

A JUSTIÇA, AGRAVADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento

ao agravo de instrumento.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os

eminentes  Senhores  DES.  LUIZ  FELIPE  BRASIL  SANTOS  E  DES.

RICARDO MOREIRA LINS PASTL.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2014.

DES. RUI PORTANOVA, 
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RE L AT ÓR IO

DES. RUI PORTANOVA (RELATOR)

Inicialmente, adoto o relatório de fls. 139 e verso:

Trata-se  de  recurso  de  agravo  de  instrumento
interposto por x. contra decisão do Juízo da Vara
de  Registros  Públicos  da  Comarca  de  Porto
Alegre que, nos autos da Ação de Retificação de
Registro Civil, indeferiu o pedido de alteração do
sexo da parte autora de feminino para masculino
(fl. 125). 

Em suas razões (fls.  02/11),  o  agravante  alega
que  o  procedimento  cirúrgico  de  redesignação
sexual é muito complexo e realizado apenas de
modo experimental no país, sendo arriscado em
com  eficácia  incerta.  Refere  que  não  possui
condições  financeiras  de  realizar  a  cirurgia  no
exterior.  Sustenta  que  já  se  submeteu  ao
tratamento  de  aplicação  de  hormônios  e  ao
procedimento cirúrgico de mastectomia bilateral,
destacando que há um descompasso entre sua
realidade social e sua documentação. Aduz que a
referência  do  sexo  feminino  em  sua
documentação vem dificultando o seu ingresso no
mercado  de  trabalho.  Requer  o  provimento  do
recurso, ao efeito de ser determinada a alteração
do  sexo  constante  em  seu  registro  civil  de
feminino para masculino. 

Sobreveio  despacho  proferido  pelo  eminente
Relator, Des. Rui Portanova (fls. 134/135). 
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O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V OTO S

DES. RUI PORTANOVA (RELATOR)

Adianto,  o agravo merece provimento, na linha do despacho

liminar, nos seguintes termos:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que  indeferiu  pedido  de  alteração  de  sexo  do
agravante.

O  agravante  já  obteve,  em  momento  anterior,
deferimento de mudança de nome. A mudança já
foi  operacionalizada junto ao Registro. Era x., e
passou a chamar-se x.

O  juízo  “a  quo”  indeferiu  agora  o  pedido  de
alteração do sexo jurídico dizendo que, em face
da inexistência de regramento sobre o tema em
nosso  sistema,  estabeleceu  como  critério  a
realização  do  procedimento  cirúrgico  como
requisito para a alteração.

Observo, porém, que o critério estabelecido pelo
juízo  “a  quo”  está  em  desacordo  com  os
enunciados de número 42 e 43 da 1ª Jornada de
Direito  da  Saúde  promovida  pelo  Conselho
Nacional de Justiça:
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ENUNCIADO N.º 42

Quando  comprovado  o  desejo  de
viver e ser aceito enquanto pessoa
do  sexo  oposto,  resultando  numa
incongruência  entre  a  identidade
determinada  pela  anatomia  de
nascimento e a identidade sentida, a
cirurgia  de  transgenitalização  é
dispensável  para  a  retificação  de
nome no registro civil.

ENUNCIADO N.º 43

É  possível  a  retificação  do  sexo
jurídico sem a realização da cirurgia
de transgenitalização.

O critério adotado pelo juízo “a quo” está por igual
em desacordo  com a  jurisprudência  mais  atual
deste colegiado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RETIFICAÇÃO
DE  REGISTRO  CIVIL.
TRANSGENÊRO.  MUDANÇA  DE
NOME E DE SEXO. AUSÊNCIA DE
CIRURGIA  DE
TRANGENITALIZAÇÃO. Constatada
e  provada  a  condição  de
transgênero  da  autora,  é
dispensável  a  cirurgia  de
transgenitalização  para  efeitos  de
alteração de seu nome e designativo
de  gênero  no  seu  registro  civil  de
nascimento.  A  condição  de
transgênero, por si  só, já evidencia
que a pessoa não se enquadra no
gênero  de  nascimento,  sendo  de
rigor,  que a sua real  condição seja
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descrita  em  seu  registro  civil,  tal
como ela se apresenta socialmente.
Deram provimento.  Unânime.  (ApC
N.º 70057414971, 8ª Câmara Cível,
TJRS,  Relator:  Rui  Portanova,
Julgado em 05/06/2014)

Observo, por fim, que a parte aqui agravante já
pediu  e  já  obteve  deferimento  transitado  em
julgado e já efetivado de alteração de nome.

A  alteração  de  sexo  jurídico,  agora,  é  uma
necessidade,  sob  pena  de  ensejar  situação  de
ainda maior  vexame e  constrangimento,  gerada
por  uma  pessoa  como  nome  de  “R.”,  mas
registrada  como  sendo  do  sexo  feminino.  (fls.
134/135)

O agente ministerial opinou no mesmo sentido:

No mérito, merece provimento a inconformidade. 

Pretende  o  recorrente  a  alteração  do  sexo
constante em seu registro civil  de feminino para
masculino.  

Em que pese já tenha me manifestado em sentido
contrário em outra oportunidade (Apelação Cível
nº  70057414971),  entendo  que,  no  caso  dos
autos, merece reforma a decisão hostilizada. 

A  irresignação  do  insurgente  volta-se  contra  o
indeferimento do pedido de alteração da anotação
referente ao sexo no seu registro de nascimento.

De  início,  cumpre  referir  que  o  recorrente  já
obteve,  em  momento  anterior,  deferimento  de
mudança  de  nome,  conforme  se  verifica  na
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sentença de fls. 80/86, deixando de se chamar x.
e passando a se chamar x. (fl. 114). 

Todavia, na atual certidão de nascimento, acima
referida, consta o sexo do recorrente como sendo
o  feminino,  apesar  do  prenome  alterado  ser
notoriamente masculino.   

Dessa  forma,  o  fato  de  o  recorrente  ser
transexual  e  exteriorizar  tal  orientação no plano
social,  vivendo  publicamente  como  homem,
justifica a pretensão, já que o nome registral atual
é compatível com o sexo masculino. 

Diante  das  condições  peculiares,  o  sexo
constante  nome  de  registro  está  em
descompasso  com  a  identidade  social,  sendo
capaz  de  levar  seu  usuário  a  situações
vexatórias, razão pela qual se mostra razoável a
alteração  pretendida,  independentemente  de
qualquer cirurgia de transgenitalização.    

Nesse  sentido,  já  decidiu  esse  Tribunal  de
Justiça: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RETIFICAÇÃO
DE  REGISTRO  CIVIL.
TRANSGENÊRO.  MUDANÇA  DE
NOME E DE SEXO. AUSÊNCIA DE
CIRURGIA  DE
TRANGENITALIZAÇÃO. Constatada
e  provada  a  condição  de
transgênero  da  autora,  é
dispensável  a  cirurgia  de
transgenitalização  para  efeitos  de
alteração de seu nome e designativo
de  gênero  no  seu  registro  civil  de
nascimento.  A  condição  de
transgênero, por si  só, já evidencia
que a pessoa não se enquadra no
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gênero  de  nascimento,  sendo  de
rigor,  que a sua real  condição seja
descrita  em  seu  registro  civil,  tal
como ela se apresenta socialmente
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70057414971,
Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Rui
Portanova, Julgado em 05/06/2014)

Ademais,  conforme  referido  pelo  eminente
Relator,  a  decisão recorrida está em desacordo
com os  enunciados 42  e  43  da  1ª  Jornada  de
Direto  da  Saúde  promovida  pelo  Conselho
Nacional de Justiça: 

“ENUNCIADO N.º 42

Quando  comprovado  o  desejo  de
viver e ser aceito enquanto pessoa
do  sexo  oposto,  resultando  numa
incongruência  entre  a  identidade
determinada  pela  anatomia  de
nascimento e a identidade sentida, a
cirurgia  de  transgenitalização  é
dispensável  para  a  retificação  de
nome no registro civil.

ENUNCIADO N.º 43

É  possível  a  retificação  do  sexo
jurídico sem a realização da cirurgia
de transgenitalização.”

Nesse contexto, merece ser reformada a decisão
recorrida  para  o  fim  de  ser  determinada  a
alteração do sexo constante no registro civil  do
recorrente de feminino para masculino. (fls. 139,
verso, à 140, verso)
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ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao agravo de instrumento,

para o fim de deferir a alteração de sexo no registro da parte recorrente,

para que passe a constar como sendo masculino.

Expeça-se mandado de averbação.

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS

Acompanho o em. relator. 

Registro  apenas  que  o  presente  feito  apresenta  uma

irregularidade  formal,  que  supero  apenas  em  nome  do  princípio  da

efetividade. 

Ocorre  que  inicialmente  foi  formulado  um  pedido

exclusivamente de alteração de nome, que foi deferido, por sentença, que

transitou em julgado. Posteriormente, estando o feito já arquivado, houve

pedido  de  desarquivamento  e,  nos  mesmos  autos,  foi  formulado  novo

pedido, agora de alteração do registro quanto ao sexo do postulante.  É

certo que a admissão desse aditamento, quando já transitada em julgado a

sentença, não se mostra tecnicamente o mais correto, pois se tratava de

nova pretensão que deveria ter sido deduzida em feito próprio.  Isso acabou

por  gerar  uma  situação  processualmente  exdrúxula,  qual  seja  o  fato  de

estarmos  agora  a  julgar  um  agravo  de  instrumento  posteriormente  ao

trânsito  em  julgado  de  uma  sentença  !   Seguramente  não  é  a  forma
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processual mais escorreita!  De qualquer modo, fica apenas o registro, pois

penso que, na questão de fundo, é de ser acolhida a pretensão e não se

justificaria, em nome do apreço à forma, nulificar o até aqui processado. 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL

Acompanho o eminente relator, também dando provimento ao

recurso.

No caso, aponta o laudo psicológico que a parte autora desde

criança  apresenta  sentimento  interno  de  inadequação  ao  sexo  feminino,

tendo sido submetida à mastectomia e encontrando-se em “terapia hormonal

no intuito de efetivamente adequar seu corpo físico à autoimagem percebida

desde  sua  memória  mais  remota”.  Consta  que  o  paciente  “vive  hoje

socialmente  de  acordo com o  sexo  desejado,  o  que  está  sendo grande

importância para sua autoestima e adaptação a sua nova identidade” e que

“demonstra  estar  preparado  psiquicamente,  tendo  a  compreensão  de  si

mesmo, quem é, como se vê e como se sente”.  Faz o estudo referência

ainda a que a parte autora tem enorme sofrimento e constrangimento pelo

fato de o seu nome de registro e seu gênero não refletirem sua aparência e

o  seu jeito  de  ser.  Esse panorama levou a profissional  a  concluir  que o

paciente  apresenta  transtorno  da  identidade  de  gênero,  sugerindo  a

conclusão do processo de transexualidade (fls. 59/60). 

Aqui, como dito pelo colega relator, o juízo singular autorizou a

troca  do  nome,  porquanto  comprovada  a  identidade  de  gênero  diferente

daquela designada ao nascimento, de modo que a consequência lógica é

também a alteração do sexo jurídico no registro civil, respeitosamente.
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Nesse  sentido,  destaco  que  o  ilustre  Des.  Edson  Aguiar  de

Vasconcelos, integrante da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio

de Janeiro,  em processo que trava de situação análoga, especificamente

acerca da desnecessidade de cirurgia de transgenitalização à modificação

do prenome e sexo, realçou, com absoluta propriedade, que, “em que pese

esta busca da felicidade pela via da técnica cirúrgica, forçoso reconhecer

que a cirurgia é apenas um paliativo quanto a aparente correção de ‘defeito’

de pessoa que nasceu homem num corpo de mulher, ou que nasceu mulher

num corpo de homem. Como se vê, a transgenitalização não é, por si só,

capaz de habilitar o transexual às condições reais do sexo e da identidade

do gênero a final desejadas, pois a identificação sexual é um estado mental

que  preexiste  à  nova  forma  física  resultante  da  cirurgia.  Não  permitir  a

mudança de sexo no registro civil com base em condicionante meramente

cirúrgica equivale a prender nas amarras de uma lógica formal a liberdade

que  clama  o  transexual  de  ser  e  de  realizar-se  como  ser  humano,

constituindo mais um obstáculo a que o indivíduo venha a ser o que sempre

foi,  sendo ainda uma resistência  ao  convite  ético  feito  pelo  poeta  grego

Píndaro:  ‘torna-te  o  que  já  és,  aprendendo  com a  experiência  da  vida’”

(Apelação Cível n.º 0013986-23.2013.8.19.0208).

Peço  licença  para  fazer  minhas  essas  ponderações,

permitindo-me ainda anotar que a Procuradoria-Geral da República, ainda

no ano de 2009, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade objetivando a

interpretação conforme a Constituição do art.  58 da Lei  n.º  6.015/73,  na

redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 9.708/98, para que se reconheça o

direito dos transexuais, que assim o desejarem, à substituição de prenome e

sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização

(feito ainda pendente de julgamento), sustentando o pedido na existência do
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direito  fundamental  à  identidade  de  gênero,  inferido  dos  princípios

constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da igualdade

(art.  5º,  caput),  da  vedação  de  discriminações  odiosas  (art.  3º,  IV),  da

liberdade (art. 5º, caput), e da privacidade (art. 5º, X).

Por tais razões, também dou provimento ao recurso.

DES.  RUI  PORTANOVA -  Presidente  -  Agravo  de  Instrumento  nº

70060459930,  Comarca  de  Porto  Alegre:  "DERAM  PROVIMENTO.

UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ANTONIO C. A. NASCIMENTO E SILVA
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