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Exmo. Sr. Dr. Ministro Marco Aurélio, Relator da ADI n. 4275, em trâmite 
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal 

 

ADI n. 4275 

 

 

 

 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA – IBDFAM, 

associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.571.616/0001-

48, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua Tenente Brito Melo, nº 1223, sala 

06, Santo Agostinho, CEP 30180-070, vem, perante V.Exa., requerer a sua 

admissão na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na condição de 

AMICUS CURIAE, pelos fundamentos seguintes: 

 

I. Preliminarmente: Da possibilidade da intervenção na 

qualidade de amicus curiae 

A legislação brasileira, ao dispor sobre o processo e julgamento das 

ações de controle normativo abstrato da lei, ainda que não admita a intervenção 

de terceiros, confere legitimidade para participar do processo a órgãos e entidades 

que representem interesses pertinentes com a relevância da matéria objeto da 

ação. É o que passou a se chamado de amicus curie, ou seja, a possibilidade de 

manifestação da sociedade civil por meio de instituições que, efetivamente, 

expressem valores essenciais e relevantes e possam oferecer subsídios para o 

julgamento das ações cujo objetivo é democratizar o controle concentrado da 

constitucionalidade de lei federais.  
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A respectiva participação está prevista de modo expresso, na Lei nº 

9.868/1999, que dispõe sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade.   

Art. 7º [...]  

§ 2º: O relator, considerando a relevância da matéria e a 
representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 
irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo 
anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

 

Essa Egrégia Corte já conferiu interpretação extensiva aos 

permissivos legais, ampliando as possibilidades de participação de organizações 

da sociedade civil na qualidade de amicus curiae:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERVENÇÃO 
PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI Nº 
9.868/99 (ART. 7º, § 2º). SIGNIFICADO POLÍTICOJURÍDICO DA 
ADMISSÃO DO AMICUS CURIAE NO SISTEMA DE CONTROLE 
NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO.  

No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de 
constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro 
processualizou a figura do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 
2º), permitindo que terceiros – desde que investidos de 
representatividade adequada - possam ser admitidos na relação 
processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito 
subjacente à própria controvérsia constitucional. 

- A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no 
processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se 
como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, 
enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao 
postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização 
concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele 
se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente 
pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e 
de instituições que efetivamente representem os interesses 
gerais da coletividade ou que expressem os valores 
essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos 
sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 
9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da 
intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua 
finalidade pluralizar o debate constitucional. 1 Grifo nosso. 

                                                           

1 STF - ADInMC 2130-3/SC - Rel. Min. Celso de Mello - j. 20.12.2000 - DJU 2.2.2001 - p.145.  
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Nelson Nery e Rosa Nery2 prelecionam que a intervenção é possível 

desde que o postulante tenha representatividade para opinar sobre a matéria 

objeto da ação. 

II. Da Representatividade do postulante 

O Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, fundado em 

1997, é uma associação civil sem fins lucrativos que objetiva promover, em caráter 

interdisciplinar, estudos, pesquisas e discussões, sobre as relações de família e 

sucessões. Além disso, atua como força representativa nos cenários nacional e 

internacional, sendo instrumento de intervenção político-científica, ajustado aos 

interesses da família e ao exercício da cidadania, nos termos de seu Estatuto 

Social (anexo). 

O IBDFAM é uma das mais conceituadas entidades destinadas ao 

estudo do Direito das Famílias e Sucessões, contando com a participação de 

juristas de notório saber, como Ministros, Desembargadores, Magistrados, 

Promotores, Advogados, Defensores Públicos, Psicólogos, Psicanalistas, entre 

outros. Compõem nosso quadro social mais de 5.000 (cinco mil) integrantes de 

todos os Estados do País. 

Assim, sobejamente demonstrado, pela natureza e objetivos do 

IBDFAM, que nacional e internacionalmente tem representatividade por notória 

atuação, de modo a ser aceito como amicus curiae nos presentes autos. 

 

III. Da tempestividade da intervenção 

Outra situação que merece destaque repousa na tempestividade de 

tal intervenção que, até então, a regra é, segundo a interpretação desta Corte, de 

se admitir a manifestação até o lapso temporal das informações. Ocorre que a 

própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem relativizando esse prazo, 

                                                           

2 NERY, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil comentado e legislação processual 
civil extravagante em vigor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1599-1600. 
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como na ADI n. 3.6143, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e ADPF n. 97. Logo, 

em face da expressiva contribuição que o Instituto Brasileiro de Direito de Família 

possa trazer para o deslinde da causa, extemporânea não se torna tal 

manifestação.  

 

IV. Transexualidade: hermenêutica jurídica à luz de uma 

principiologia constitucional 

Em prol da facilitação da compreensão desta manifestação, o 

requerente fará aqui a fundamentação jurídica que apresenta uma congruência 

com a procedência da ação, aviada pela Procuradoria Geral da República, cuja 

pretensão é buscar interpretação conforme a Constituição Federal, ao artigo 584, 

da Lei n. 6.015/1973, para reconhecer o direito dos transexuais que, assim o 

desejarem, à substituição de prenome e sexo no Registro Civil, 

independentemente da cirurgia de transgenitalização. Inclua-se, como base legal, 

o disposto no art.1º, III, art. 3º, I e IV, art. 5, X, art. 196 e art. 205, todos da 

Constituição Federal. Ao exibir seus documentos pessoais, está o transexual 

compelido a expor sua privacidade e intimidade, tendo que explicar o porquê da 

sua documentaçao expressar realidade discrepante da vivenciada interna e 

socialmente, abalando profundamente sua saúde psicológica, excluindo-o do 

convívio social, familiar e, do trabalho e educação formais5.  

O significado de transexual no dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa é: “que ou aquele que tem a convicção de pertencer ao sexo oposto, 

                                                           

3 Consoante o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, percebe-se que “especialmente diante da 
relevância do caso, ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer 
para o julgamento da causa, é possível cogitar a hipótese de admissão de amicus curiae, ainda 
que fora desse prazo [o das informações]”. 

4   Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos 
públicos notórios. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de 
fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por 
determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público.  

5VIEIRA, Tereza Rodrigues. Identidade Sexual e Transexualidade. S.Paulo: Roca, 2009, p.189 
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cujas características fisiológicas aspiram ter ou já adquiriu por meio de cirurgia”6.  

Vale dizer duas assertivas identificadas pelo significado supracitado 

a justificar a possibilidade da procedência da ação. Primeira delas, as 

características fisiológicas que aspiram ter. Ou seja, a vontade de alteração do 

sexo, independente de cirurgia da transgenitalização, pois envolve fatores 

psíquicos, devendo prevalecer à busca pela felicidade, privacidade, não 

intervenção estatal, intimidade, igualdade, autodeterminação e liberdade, em prol 

do moralismo e conservadorismo que já evidenciaram diversas injustiças7. 

Conclui-se que, é uma manifestação volitiva que não deve ser cerceada por uma 

intervenção estatal injustificada. A segunda assertiva, no caso de já ser adquirido 

por cirurgia, o posicionamento jurisprudencial, notadamente pelo Superior Tribunal 

de Justiça, conferiu tal possibilidade8.    

Tereza Rodrigues Vieira ressalta que o Ministério da Saúde da 

França e da Espanha já retiraram a transexualidade da lista de doenças mentais e 

                                                           

6 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio 
de Janeiro: objetiva 2001, P. 2750 

7 A história da organização jurídica da família moderna assenta-se em princípios que foram 
construídos e desconstruídos através de uma ideologia movente ao longo dos séculos. Além dos 
aspectos políticos e econômicos que davam o tom patrimonializado e hierarquizado às famílias 
ocidentais, ela calcava-se também em uma moral que dizia o dever-ser e sustentava a ideologia 
patriarcal inclusive através de uma moral sexual civilizatória.  Foi através dessa moral sexual que 
se legitimou ou ilegitimou-se determinadas categorias de filhos e formas de constituição de 
famílias. Em nome da moral e dos bons costumes, podemos dizer que a história do Direito de 
Família é também uma história de exclusões e em nome dessa moral muita injustiça já se fez. Com 
a evolução do conhecimento científico, os ideais de liberdade e igualdade, e a descoberta do 
inconsciente associado ao pensamento filosófico moderno, particularmente o de Kant, pôde-se 
compreender que a dignidade da pessoa não está em sua posição social ou em sua conduta 
moral-sexual. Foi assim que a dignidade do sujeito humano pôde ser elevada à categoria de um 
macroprincípio jurídico. Isto significa a valorização do sujeito ético que deve preponderar sobre 
valores morais, muitas vezes estigmatizantes. Sem a consideração desta ética não haverá respeito 
às diferenças, confundir-se-á o que vem a ser dignidade e não haverá possibilidade de construção 
de uma sociedade onde haja espaço para as subjetividades e as identidades pessoais. PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do Direito de Família, Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, P. 69. 

8 STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, Pub. 18/11/2009; STJ, 
Resp nº 737993 / MG, Rel Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, pub. 18/12/2009. 
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lutam pela despatologização e pela retirada do CID-10. Elucida ainda a Professora 

e Advogada paulista: 

O termo “transexualismo” foi ouvido pela primeira vez em 1953, 
quando o médico norte-americano Henry Benjamin 
(endocrinologista) referiu-se ao caso da divergência psico-mental 
do transexual. O sufixo ismo é aplicado na Medicina geralmente 
para designar uma doença, sendo ainda empregado, no caso em 
tela, por constar do CID 10 - Classificação Internacional de 
Doenças como uma anomalia (F 64.0), um transtorno de 
identidade de gênero9.  

 

O ato cirúrgico de redesignação sexual, por si só, não modifica a 

formação genética de uma pessoa10, apenas concretiza uma correção no sexo, 

das pessoas ‘aprisionadas’ pela ‘anatomia invertida’11. Simone Perelson, citando o 

Psicanalista Frignet, dispõe o seguinte: 

“...observa Frignet, a questão do transexual não poderá ser 
suprida pela cirurgia, visto que ele quer não apenas ser uma 
mulher ou um homem, mas também ser dito mulher ou homem. E 
é por essa razão que, para além da medicina, ele irá recorrer ao 
direito, requerendo uma mudança de nome e de sexo”12. 

 

Pelos preceitos jurídicos consolidados pelo Registro Civil, observa-se 

que, antigamente, um dos fatores era baseado na confrontação da genitália. 

                                                           

9 VIEIRA, Tereza Rodrigues. Nome e sexo: mudanças no Registro Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 220. 

10 Essa foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça em um de seus julgados: (...) Muito embora 
o recorrente se considere verdadeira mulher, é certo que o referido ato cirúrgico de redesignação 
sexual, por si só, não modifica o sexo de uma pessoa. (STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel Ministra 
Nancy Andrighi, 3ª Turma, pub. 18/11/2009) 

11 Maria Berenice Dias esclarece que “Psicanalistas norte-americanos consideram a cirurgia 
corretiva do sexo como a forma de buscar a felicidade a um invertido condenado pela anatomia. 
Segundo Edvaldo Souza Couto, o que define e caracteriza a transexualidade é a rejeição do sexo 
original e o conseqüente estado de insatisfação. A cirurgia apenas corrige esse ‘defeito’ de alguém 
ter nascido homem num corpo de mulher e ter nascido mulher num corpo de homem” (DIAS, Maria 
Berenice, União Sexual – O Preconceito e a Justiça, 2ª Ed., Porto Alegre: Livro do Advogado, 
2001, p.123) 

12 PERELSON, Simone. A mudança de Sexo: engodo ou direito? – Artigo escrito no Programa 
de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ. 
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Ocorre que, pela desenvoltura social perpetrada pelos avanços científicos e 

tecnológicos, a definição do gênero não está limitada ao sexo aparente. Existem 

outras premissas que possibilitam uma elasticidade na interpretação, quer sejam 

de ordem psicológica, biológica, social e familiar13.  Portanto, a ordem 

constitucional não tolera mais a discriminação e o preconceito:  

(...) Canetas de magistrados não são capazes de extinguir o 
preconceito, mas, num Estado Democrático de Direito, detêm o 
poder de determinar ao aparato estatal a atuação positiva na 
garantia da igualdade material entre os indivíduos e no combate 
ostensivo às discriminações odiosas. Esta Corte pode, aqui e 
agora, firmar posição histórica e tornar público e cogente que o 
Estado não será indiferente à discriminação em virtude da 
orientação sexual de cada um; ao revés, será o primeiro e maior 
opositor do preconceito (...)14  

 

Existe no direito comparado, o reconhecimento dos direitos dos 

transexuais, seja por via administrativa, judiciária ou legislativa. As legislações 

sueca, alemã, holandesa, italiana, espanhola, britânica, uruguaia e de certos 

Estados dos Estados Unidos e do Canadá consagram os direitos dos transexuais. 

Igualmente o reconhecem, por outras vias, Dinamarca, Finlândia, Noruega, 

Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Turquia, Portugal15, França, Peru, Colômbia etc. 

Nos países que assinaram a Convenção Européia dos Direitos 

humanos, os Juízes têm entendido que o não acolhimento do pedido de 

adequação de sexo e prenome no Registro Civil é uma transgressão ao artigo 8.º 

da Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais. Eis o texto: “Toda pessoa tem o direito ao respeito à vida privada e 

                                                           

13 Nesse sentido: (...) Quando se iniciou a obrigatoriedade do registro civil, a distinção entre os dois 
sexos era feita baseada na conformação da genitália. Hoje, com o desenvolvimento científico e 
tecnológico, existem vários outros elementos identificadores do sexo, razão pela qual a definição 
do gênero não pode mais ser limitada somente ao sexo aparente. Todo um conjunto de fatores, 
tanto psicológicos quanto biológicos, culturais e familiares, devem ser considerados. A título 
exemplificativo podem ser apontados, para a caracterização sexual, os critérios cromossomial, 
gonadal, cromatínico, da genitália interna, psíquico ou comportamental, médico-legal, e jurídico. 
STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, pub. 18/11/2009 

14 STF, ADPF 132/ADI 4277 Rel Ministro Ayres Britto, voto do ministro Luiz Fux, j. 05/05/2011 

15La transexualité face aux droits de l´homme. Le Monde, 02.10.1991, p. 14. 
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familiar, de seu domicílio e da sua correspondência.” 

O art. 8.º da Convenção foi inspirado pelo art. 12 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos adotada em 10.12.1948 pela Assembléia Geral 

da Organização das Nações Unidas, que dispõe: “Ninguém será objeto de 

ingerências arbitrárias na sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua 

correspondência, nem de ofensas à sua honra e à sua reputação. Toda pessoa 

tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais violações.” Sucede que 

o Brasil já possui dispositivos semelhantes em sua Constituiçao Federal, como por 

exemplo, o art.5º, X16. 

A Espanha, em 2007, seguindo a lei britânica, aprovou a Lei de 

Identidade de Gênero, que permite aos transexuais adequar o nome e o sexo no 

registro civil sem a necessidade de cirurgia de adequação de sexo, sempre que 

um Médico ou Psicólogo Clínico constatar uma disforia de gênero. Segundo esta 

lei, a mudança de identidade poderá ocorrer sem a necessidade de um processo 

judicial17.  

Em Portugal, não existe um preceito expresso acerca da previsão da 

possibilidade do reconhecimento judicial da adequação de sexo. Entretanto, o 

Juiz, na falta de uma lei, por via interpretativa, deverá aplicar a Constituição se 

entender que o que está em apreciação é a tutela dos arts. 18, 25, 26, 64/1 (direito 

constitucional à saúde) e art. 70, este do Código Civil português (tutela geral da 

personalidade). Semelhantes dispositivos também existem em nossa Carta 

Magna18.  

O Superior Tribunal de Justiça em um de seus julgados e buscando a 

luz do Direito Comparado, concluiu: 

                                                           

16 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  

17 VIEIRA, Tereza Rodrigues, Nome e sexo: mudanças no Registro Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p.237. 

18VIEIRA, Tereza Rodrigues, Nome e sexo: mudanças no Registro Civil. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p.237. 
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(...) E a tendência mundial é a de alterar-se o registro adequando-
se o sexo jurídico ao sexo aparente, ou seja, à identidade sexual, 
formada também por componentes psicossociais. Analisada a 
questão com base no direito comparado, constata-se, por 
exemplo, a existência de lei alemã regulando o registro dos 
transexuais desde 10 de setembro de 1980 (Lei dos Transexuais – 
Transsexuellengesetz – TSG). Essa norma permite tanto a 
alteração do prenome do transexual (kleine Lösung – “pequena 
solução”), quanto a modificação do gênero sexual em seu assento 
de nascimento, desde que tenha sido submetido à cirurgia de 
redesignação sexual (groâe Lösung – “grande solução”)19. 

 

Fato é que não se deve cercear a possibilidade de alteração no 

registro civil aos transexuais, tanto ao nome quanto ao sexo, haja vista outros 

fatores envolvidos, como é o caso os de ordem psicológica20.  

Evidentemente, a identidade sexual do indivíduo não se manifesta 

apenas anatomicamente, portanto, não basta examinar a genitália externa para 

determiná-la, conforme assevera Tereza Rodrigues Vieira: 

Todo indivíduo tem direito à proteção psicossomática da sua 
identidade sexual, (...) O sexo psíquico é imutável, ou seja, aquele 
sexo em que a pessoa sente verdadeiramente pertencer. Assim, 
deve o registro civil expressar essa adequação, pois a sexualidade 
e a identidade residem principalmente no cérebro. Fortes 
correntes doutrinárias asseveram que não nascemos com uma 
identidade definida, visto que esta é construída, portanto é um 
processo. (...) 

Para que um indivíduo seja considerado homem ou mulher não há 
necessidade de possuir o aparelho genital completo e perfeito. O 
sexo não é mais considerado apenas como um elemento 
fisiológico, portanto geneticamente determinado e, por natureza, 
imutável. A jurisprudência acolhe uma nova visão do conceito de 

                                                           

19 STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, pub. 18/11/2009 

20 (..) O transexual, segundo literatura médica, experimenta a insustentável condição de nascer 
com cromossomos, genitais e hormônios de um sexo, mas com a convicção íntima de pertencer ao 
gênero oposto. Repudia o que a natureza lhe legou, vivendo um estranhamento em relação ao 
próprio corpo, o que desencadeia grande frustração e desconforto, rejeição do fenótipo, bem como 
tentativas de automutilação e até mesmo de autoextermínio. Explicam, os psiquiatras, que os 
transexuais não são pessoas de um sexo que desejam se tornar do outro sexo; psicologicamente 
eles já são do sexo oposto ao biológico, o que gera o transtorno de identidade sexual, incluído na 
10ª versão da Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde, 
catálogo conhecido como CID-10. (STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel Ministra Nancy Andrighi, 3ª 
turma, public. 18/11/2009) 
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sexo. A identidade sexual vai além da genitália, ela está conforme 
a forma com que se apresenta socialmente. Em seu amplo marco 
referencial, ao livre desenvolvimento da sua personalidade, inclui-
se o direito à identidade no plano sexual e o Registro Público deve 
espelhar esta realidade21.  

 

Passa a ser inegável os obstáculos na vida civil, haja vista a 

aparência morfológica e psíquica22 não condizer com o registro civil de 

nascimento23. Essa dupla identidade sexual, não condiz com a veracidade24 e a 

tutela consubstanciada pelo Estado Democrático de Direito.   

Afinal, o que há de universal na essência de cada ser humano? Não 

será no exterior, certamente, que se poderá identificar algo dessa natureza, nem 

mesmo em suas características biológicas ou físicas, sob pena de adotarmos 

critérios de exclusão, gerando avaliações xenofóbicas, classistas, racistas, 

sexistas ou semelhantes. Para determinar a essência humana, portanto, é 

necessário um critério de inclusão, algo que seja de natureza interior, 

independente de mudanças físicas e de contingências externas. Esse algo é a 

                                                           

21 VIEIRA, T.R. Identidade sexual: aspectos éticos e jurídicos da adequação de prenome e 
sexo. In_ Identidade Sexual e Transexualidade. Tereza R. Vieira e Luiz A.S.de Paiva ( orgs.). São 
Paulo: Roca, 2009, p. 187. 

22 Tereza Rodrigues Vieira, uma das autoridades da matéria conclui: “O Transtorno de identidade 
de gênero é um transtorno de ordem psicológica e médica, segundo a maioria dos autores, sendo 
uma condição em que a pessoa nasce com o sexo biológico de um sexo, mas se identifica com os 
indivíduos pertencentes ao gênero oposto, e considera isso como desarmônico e profundamente 
desconfortante. É um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Geralmente, é 
acompanhado de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação ao seu sexo anatômico, 
manifestando desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica e a tratamento hormonal, com o 
intuito de adequar seu corpo ao sexo almejado”. VIEIRA, Tereza Rodrigues, Nome e sexo: 
mudanças no Registro Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 221. 

23 O transexual tem a convicção de pertencer ao sexo oposto, com sentimentos, percepções, 
índole e conduta condizentes com o sexo oposto, em contraposição à genitália, que lhe expõe a 
uma situação indesejável, aviltando-lhe o espírito. (STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel Ministra 
Nancy Andrighi, 3ª Turma, pub. 18/11/2009) 

24 (...) O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança 
jurídica. Por isso que necessita espelhar a verdade existente e atual e não apenas aquela que 
passou. (...) STJ, Resp nº REsp 1123141 / PR, Rel Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª turma, public. 
07/10/2010) 
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razão humana, presente em todo indivíduo, dado que todo ser humano é racional 

e isso não pode ser mudado nem negado. Assim, se é possível encontrar um 

elemento essencial em todo ser humano, e que sirva de medida para um valor 

universal, como a dignidade, então esse elemento só pode ser a razão25. 

A ausência de dispositivos legais que regulamentam a alteração do 

assento de nascimento em casos de transexualidade, não deve ser um óbice para 

concretização dos direitos e garantias fundamentais previstos pela ordem 

constitucional. Por uma principiologia constitucional tem-se: 

Com efeito, sabe-se que a Constituição, em que pese o seu 
caráter compromissório, não é apenas um amontado de normas 
isoladas. Pelo contrário, trata-se de um sistema aberto de 
princípios e regras, em que cada um dos elementos deve ser 
compreendido à luz dos demais. A noção de sistema traduz-se 
num importantíssimo princípio de hermenêutica constitucional, que 
é o da unidade da Constituição. (...). 

No sistema constitucional, existem princípios fundamentais que 
desempenham um valor mais destacado no sistema, compondo a 
sua estrutura básica. (...). No caso brasileiro, nem é preciso muito 
esforço exegético para identificá-los. O constituinte já tratou de 
fazê-lo no Título I da Carta, que se intitula exatamente ‘Dos 
Princípios Fundamentais’. E é lá que vão ser recolhidas as 
cláusulas essenciais para a nossa empreitada hermenêutica: 
princípios da dignidade da pessoa humana, do Estado 
Democrático de Direito, da construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, livre de preconceitos e discriminações, dentre 
outros. 

Estes vetores apontam firmemente no sentido de que a exegese 
das normas setoriais da Constituição - como o nosso § 3º do art. 
226 -, deve buscar a inclusão e não a exclusão dos 
estigmatizados; a emancipação dos grupos vulneráveis e não a 
perenização do preconceito e da desigualdade. 

(...) Esta ausência de referência não significa, porém, silêncio 
eloqüente da Constituição26.  

 

Portanto, não é a omissão do legislador que vai cercear o direito do 

ser humano em ter registro civil e nele ser traduzido a veracidade dos 

                                                           

25 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do Direito de Família. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 74. 

26 STF, ADPF 132/ADI 4277, Rel Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 05/05/2011. 
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acontecimentos, afinal não devem existir situações vexatórias27 que ofendem a 

dignidade da pessoa humana, atributo da personalidade referendada pela real 

essência da identidade sexual, seja biológica ou psíquica. A preocupação passa a 

ser com o ser humano28, ou seja, sua integridade física, psíquica, social, 

estrutural, sociológica, morfológica, psicológica e jurídica.  

O acompanhamento hormonal requer orientação médica, mas não 

obriga necessariamente à realização de cirurgias. No dizer do Neuropsiquiatra 

Fábio Tófoli Jorge, Assistente-Técnico nomeado em processos judiciais em São 

Paulo: 

A retificação do registro civil e a mudança nos documentos de 
origem retiram fatores de constrangimento de várias naturezas em 
sociedade e em circunstâncias das mais inusitadas. Em geral, 
utiliza-se reposição hormonal para manutenção de caracteres 
secundários mais duradouros, o que comporia a adequação deste 
polimorfismo e proporcionaria grau de sofrimento psíquico menor 
em suas vidas, interior ou exteriormente29.  

  

Apesar do Conselho Federal de Medicina (CFM) reconhecer o 

transexualismo, e editar a Resolução nº 1955/201030 dispondo sobre o tratamento 

                                                           

27 Estabelece o Decreto lei nº 4.657/1942 em seu artigo 4º que: “Quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Nesse 
mesmo sentido o Código de Processo Civil, estabelece e, seu artigo 126 que:  “O juiz não se exime 
de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-
lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito”. 
28 Sob essa perspectiva, o cuidado, na lição de Leonardo Boff, “representa uma atitude de 
ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento com o outro; entra na natureza e na 
constituição do ser humano. O modo de ser cuidado revela de maneira concreta como é o ser 
humano. Sem cuidado ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a 
morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Se, ao largo da vida, não 
fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo por destruir o que 
estiver à sua volta. Por isso o cuidado deve ser entendido na linha da essência humana” (apud 
Pereira, Tânia da Silva. Op. cit. p. 58). (STJ, Resp nº REsp 1106637 / SP, Rel Ministra Nancy 
Andrighi, 3ª turma, public. 01/07/2010) 

29 VIEIRA, T.R. Avaliação neuropsiquiátrica em transexualidade. In_ Identidade Sexual e 
Transexualidade. Tereza R. Vieira e Luiz A.S.de Paiva ( orgs.). São Paulo: Roca, 2009, p. 100. 

30 Dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652/2002. 
(Publicada no Diário Oficial da União; n. 232, 2 dez.2002. Seção 1, p.80/81)    



 
13 

de transgenitalismo, temos uma espécie de paralisia das instâncias 

regulamentadoras31 que não deseja adequar à norma a realidade social. Assim, o 

Poder Judiciário vem apreciado tal procedimento32. Por mais esse motivo, 

necessária a procedência da respectiva ação do controle concentrado de 

constitucionalidade, para afastar dúvidas quanto à interpretação da matéria.  

Pelas considerações supracitadas, não poderíamos deixar de 

analisar o estudo filosófico sobre o tema, onde Miguel Reale leciona 

Se se perguntasse a Kelsen o que é Direito, ele responderia: 
Direito é norma jurídica e não é nada mais do que norma. Muito 
bem, preferi dizer: não, a norma jurídica é a indicação de um 
caminho, porém, para percorrer um caminho, devo partir de 
determinado ponto e ser guiado por certa direção: o ponto de 
partida da norma é o fato, rumo a determinado valor33.  

                                                           

31 Carlos Roberto Siqueira Castro assevera: “há uma espécie de tradição institucional perversa em 
nossa história, consistente na sistemática sonegação das condições de exercício de direitos 
consagrados, pela paralisia das instâncias regulamentadoras, ou quando menos, da lentidão e da 
insuficiência da regulamentação congressual”. (CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição 
aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: forense, 2003, Pg. 728). 

32 Direito civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de redesignação sexual. 
Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio da dignidade da pessoa humana. Sob a 
perspectiva dos princípios da Bioética – de beneficência, autonomia e justiça –, a dignidade da 
pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de tolerância, para que a mitigação do 
sofrimento humano possa ser o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o 
bem supremo e foco principal do Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, 
socioambiental e ético-espiritual.  (...) Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver 
reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele 
vivenciada e que se reflete na sociedade.  A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social 
exige, pois, a invocação dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento 
jurídico, marcadamente a dignidade da pessoa humana – cláusula geral que permite a tutela 
integral e unitária da pessoa, na solução das questões de interesse existencial humano.  Em última 
análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um manifestar sua verdadeira identidade, 
o que inclui o reconhecimento da real identidade sexual, em respeito à pessoa humana como valor 
absoluto. Somos todos filhos agraciados da liberdade do ser, tendo em perspectiva a 
transformação estrutural por que passa a família, que hoje apresenta molde eudemonista, cujo alvo 
é a promoção de cada um de seus componentes, em especial da prole, com o insigne propósito 
instrumental de torná-los aptos de realizar os atributos de sua personalidade e afirmar a sua 
dignidade como pessoa humana.  A situação fática experimentada pelo recorrente tem origem em 
idêntica problemática pela qual passam os transexuais em sua maioria: um ser humano 
aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial feminino, que, após ser submetido à 
cirurgia de redesignação sexual, com a adequação dos genitais à imagem que tem de si e perante 
a sociedade, encontra obstáculos na vida civil, porque sua aparência morfológica não condiz com o 
registro de nascimento, quanto ao nome e designativo de sexo. (...) (STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, 
Rel Ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, public. 18/11/2009) 

33 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 118. 
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Seguindo a linha de raciocínio do mesmo autor, percebemos que 

Reale leciona que Direito não se restringe somente em normas, como querem os 

positivistas. Também não se restringe somente em fato, como querem os 

marxistas. E, por sua vez, também não se restringe somente em valor como 

querem os seguidores do direito natural. Segundo a fórmula realeana “O Direito é 

uma integração normativa de fatos segundo valores34”  

Para Miguel Reale, “a norma jurídica é uma integração de algo da 

realidade social35”. Segundo o mesmo autor, podemos analisar que “a norma é a 

forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve ser feito para a 

realização do valor ou impedir a ocorrência de um desvalor 36”. 

Diante disso e no exercício de hermenêutica jurídica, podemos 

analisar a distinção de regras e princípios, ambas de um gênero comum, que é a 

norma. Paulo Bonavides, leciona a diferença entre regras e princípios, buscando 

subsídios na doutrina alemã:  

a diferença de princípios e regras são inumeráveis, contudo o mais 
freqüente seria a generalidade. O princípios são normas dotadas 
de alto grau de generalidade, ao passo que as regras, sendo 
também normas, têm contudo, grau relativamente baixo de 
generalidade37.  

 

Outra distinção apresentada no estudo da hermenêutica jurídica 

seria quando da colisão entre regras e na antinomia entre princípios. Quando 

ocorrem antinomias entre regras, o aplicador do direito deve analisar o campo da 

hierarquia, cronologia, e, da especificidade, respectivamente. No que tange aos 

                                                           

34 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 119. 

35 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 124. 

36 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 125. 

37 ALEXY, apud, BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 17ª edição. Editora 
Malheiros, 2005,  p. 277 
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princípios, verificamos que não possuem hierarquia, contudo a análise do 

aplicador deve ser direcionada na carga de valores envolvidos. Ou seja, qual dos 

valores deve prevalecer. A respeito do tema, Paulo Bonavides leciona: 

os princípios têm, desse modo, contribuído soberanamente para a 
formação de uma terceira posição doutrinária verdadeiramente 
propedêutica a uma teoria dos princípios, que intenta estorvar no 
campo constitucional as ressurreições jusnaturalistas e, ao mesmo 
passo, suprimir o acanhamento, a estreiteza e as insuficiências do 
positivismo legal ou estadualista, deixando à retaguarda velhas 
correntes do pensamento jurídico, impotentes para dilucidar a 
positividade do direito em todas as suas dimensões de valor e em 
todos os seus graus de eficácia.38 

  

 Direito não se restringe em normas-regras e nem poderia ser. Vejamos que 

se fosse uma ‘fórmula matemática’, seria fácil chegarmos a uma solução diante do 

caso concreto. Se visualizarmos o ordenamento jurídico somente como normas-

regras, certamente estaríamos fadados a uma insuficiência. Devemos 

acompanhar o raciocínio de Paulo Bonavides, o qual ensina um “amplo acesso a 

tríade normativa, qual seja, regra, princípio e valor, que tanta importância possui 

para penetrar e sondar o sentido e a direção que o Direito Constitucional torna 

tocante à aplicabilidade imediata de seus preceitos39”.  

Isto posto, pela colisão principiológica envolvida em questão, data 

vênia, deve prevalecer sobre as demais regras do “jogo”, os princípios da 

dignidade da pessoa humana, liberdade, autodeterminação, igualdade, pluralismo, 

intimidade, solidariedade, verdade real, não intervenção estatal, não-discriminação 

e busca da felicidade, fazendo resplandecer a possibilidade do Registro Civil em 

traduzir a veracidade psíquica do transexual,40 tendo direito tanto a alteração do 

                                                           

38 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17ª edição. Editora Malheiros, 2005, p. 
285. 
39 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17ª edição. Editora Malheiros, 2005, p. 
284. 
40 (...) Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado corresponderia a mantê-lo em uma 
insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos, que inegavelmente atinge a dignidade da 
pessoa humana assegurada pela Constituição Federal. No caso, a possibilidade de uma vida digna 
para o recorrente depende da alteração solicitada. E, tendo em vista que o autor vem utilizando o 
prenome feminino constante da inicial, para se identificar, razoável a sua adoção no assento de 
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nome quanto do sexo. Façamos nossa, a interpretação elucidativa do Superior 

Tribunal de Justiça que reconheceu ser um pedido juridicamente possível: 

(...) A interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei n. 6.015/73 
confere amparo legal para que transexual operado obtenha 
autorização judicial para a alteração de seu prenome, substituindo-
o por apelido público e notório pelo qual é conhecido no meio em 
que vive.  Não entender juridicamente possível o pedido formulado 
na exordial significa postergar o exercício do direito à identidade 
pessoal e subtrair do indivíduo a prerrogativa de adequar o 
registro do sexo à sua nova condição física, impedindo, assim, a 
sua integração na sociedade41.  

 

A Constituição prevê que todos são iguais perante a Lei. Desta 

forma, o princípio da igualdade não se presta a tão-somente nivelar os cidadãos 

diante da norma legal, mas sim que a edição da Lei não possa ser fonte de 

desigualdade. Portanto, devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente 

os desiguais na medida em que se desigualam.  

Nesse sentido, José Afonso da Silva traduz uma significativa 

apreciação da igualdade, eis que se segue: 

                                                                                                                                                                                 

nascimento, seguido do sobrenome familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei n.º 6.015/73. - Deve, 
pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já enfrentou tantas dificuldades ao longo 
da vida, vencendo-se a barreira do preconceito e da intolerância. O Direito não pode fechar os 
olhos para a realidade social estabelecida, notadamente no que concerne à identidade sexual, cuja 
realização afeta o mais íntimo aspecto da vida privada da pessoa. E a alteração do designativo de 
sexo, no registro civil, bem como do prenome do operado, é tão importante quanto a adequação 
cirúrgica, porquanto é desta um desdobramento, uma decorrência lógica que o Direito deve 
assegurar.  Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade sexual 
consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, cuja tutela 
consiste em promover o desenvolvimento do ser humano sob todos os aspectos, garantindo que 
ele não seja desrespeitado tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa 
forma, o redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de cunho 
discriminatório ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de igualdade para 
com os demais integrantes da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e 
social do recorrente, que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e 
dissabores, enfim, uma vida plena e digna. De posicionamentos herméticos, no sentido de não se 
tolerar “imperfeições” como a esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com 
os referenciais científicos, e, consequentemente, negar a pretensão do transexual de ter alterado o 
designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de estímulo a uma nova prática de eugenia social, 
objeto de combate da Bioética, que deve ser igualmente combatida pelo Direito, não se olvidando 
os horrores provocados pelo holocausto no século passado. (STJ, Resp nº 1.008.398 – SP, Rel 
Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, pub. 18/11/2009) 

41 STJ, Resp nº 737993 / MG, Rel Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, pub. 18/12/2009. 
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O princípio da igualdade não pode ser entendido em sentido 
individualista, que não leve em conta as diferenças de grupos. Quando 
se diz que o legislador não pode distinguir, isso não significa que a lei 
deve tratar todos abstratamente iguais, pois o tratamento igual- 
esclarece Petzold- não se dirige a pessoas integralmente iguais sob os 
aspectos tomados em consideração pela norma, o que implica que os 
iguais podem diferir totalmente sob outros aspectos ignorados ou 
considerados como irrelevantes pelo legislador, este julga, assim como 
“essenciais” ou “relevantes” certos aspectos ou características das 
pessoas, circunstâncias ou das situações nas quais essas pessoas se 
encontram, e funda sobre esses aspectos ou elementos as categorias 
estabelecidas pelas normas jurídicas; por conseqüência, as pessoas que 
apresentam os aspectos “essenciais” previstos por essas normas são 
consideradas encontrar-se nas situações idênticas, ainda que possam 
diferir por outros aspectos ignorados ou julgados irrelevantes pelo 
legislador; vale dizer que as pessoas ou situações são iguais ou 
desiguais de modo relativo, ou seja, sob certos aspectos42”.  

 

O princípio da igualdade, em sua dimensão formal, objetiva a 

superação das desigualdades entre as pessoas, por intermédio da aplicação da 

mesma lei para todos, vale dizer, mediante a universalização das normas jurídicas 

em face de todos os sujeitos de direito.43 

O Superior Tribunal de Justiça, em um de seus julgados, asseverou 

que há um limite para a intervenção estatal na esfera privada de cada cidadão. Os 

arranjos familiares, concernentes à intimidade e à vida privada do casal, não 

devem ser esquadrinhados pelo Direito, em hipóteses não contempladas pelas 

exceções legais, o que violaria direitos fundamentais enfeixados no art. 5º, inc. X, 

da CF/88 – o direito à reserva da intimidade assim como o da vida privada –, no 

intuito de impedir que se torne de conhecimento geral a esfera mais interna, de 

âmbito intangível da liberdade humana, nesta delicada área de manifestação 

existencial do ser humano44. Por falar em manifestação existencial do ser humano, 

como preservar direitos e garantias fundamentais, se a existência humana do 

transexual não pode ser concretizada pelo Registro Civil, pois não traduz a 

                                                           

42 SILVA; José Afonso da. In: Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 
1998. P. 219 

43 RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado e 
Esmafe, 2001, p.70. 
44 STJ, Resp nº REsp 1107192 / PR, Rel Ministro Massami Uyeda, 3ª Turma, pub. 27/05/2010 
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verdadeira identidade psíquica? O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o 

princípio da verdade real, concluiu: 

O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por 
finalidade a segurança jurídica. Por isso que necessita espelhar 
a verdade existente e atual e não apenas aquela que passou. 
(...) Sem dúvida alguma, o nome é direito personalíssimo que 
encontra seus primórdios no próprio direito natural da pessoa ser 
individualizada e distinguida dentro da comunidade em que vive, 
tendo em vista, inclusive, o grupo familiar a que pertence. Nesse 
sentido, a doutrina o Ministro Jesus Costa Lima (Repositório de 
Jurisprudência autorizado do Superior Tribunal de Justiça, n. 18, 
junho de 2000, p. 52), quando diz ser "o nome o único direito 
realmente de personalidade, pois inerente à pessoa, à 
identificação pessoal e à cidadania"45. Grifo nosso 

 

Se, pelo princípio da verdade real que norteia o Registro Público 

deve ser espelhada a verdade existente e atual, não justifica a aparência do sexo 

morfológico e psicológico ser distorcida da prevista no Registro Civil. Eis mais uma 

justificativa que coaduna com a procedência da respectiva ação do controle 

concentrado de constitucionalidade.      

Acertada foi a conclusão do Tribunal de Justiça Paulista que 

possibilitou a respectiva alteração: 

REGISTRO CIVIL - Retificação - Assento de nascimento - 
Transexual - Alteração na indicação do sexo - Deferimento - 
Necessidade da cirurgia para a mudança de sexo reconhecida por 
acompanhamento médico multidisciplinar - Concordância do 
Estado com a cirurgia que não se compatibiliza com a manutenção 
do estado sexual originalmente inserto na certidão de nascimento - 
Negativa ao portador de disforia do gênero do direito à adequação 
do sexo morfológico e psicológico e a conseqüente redesignação 
do estado sexual e do prenome no assento de nascimento que 
acaba por afrontar a lei fundamental - Inexistência de interesse 
genérico de uma sociedade democrática em impedir a integração 
do transexual - Alteração que busca obter efetividade aos 
comandos previstos nos artigos 1º, III, e 3º, IV, da Constituição 
Federal - Recurso do Ministério Público negado, provido o do autor 
para o fim de acolher integralmente o pedido inicial, determinando 
a retificação de seu assento de nascimento não só no que diz 

                                                           

45 STJ, REsp nº 1.123.141 – PR, Rel Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, pub. 07/10/2010 
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respeito ao nome, mas também no que concerne ao sexo46.   

 

Como não poderia ser diferente o Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul em congruência com nossa interpretação, concluiu: 

Apelação. Retificação de registro civil. Transexualismo. 
Travestismo. Alteração de prenome independentemente da 
realização de cirurgia de transgenitalização. Direito à identidade 
pessoal e à dignidade. A demonstração de que as características 
físicas e psíquicas do indivíduo, que se apresenta como mulher, 
não estão em conformidade com as características que o seu 
nome masculino representa coletiva e individualmente são 
suficientes para determinar a sua alteração. A distinção entre 
transexualidade e travestismo não é requisito para a efetivação do 
direito à dignidade. Tais fatos autorizam, mesmo sem a realização 
da cirurgia de transgenitalização, a retificação do nome da 
requerente para conformá-lo com a sua identidade social. Deram 
provimento47. 

 

O Tribunal de Justiça Mineiro48, também acompanhou essas 

premissas interpretativas: 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO -TRANSEXUAL 
SUBMETIDO À CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO - 
ALTERAÇÃO DO PRENOME E DESGINATIVO DE SEXO - 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PEDIDO 
JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO 
PROVIDO ''- Conservar o 'sexo masculino' no assento de 
nascimento do recorrente, em favor da realidade biológica e em 
detrimento das realidades psicológica e social, bem como 
morfológica, pois a aparência do transexual redesignado, em tudo 
se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente 
em estado de anomalia, deixando de reconhecer seu direito de 
viver dignamente. - Assim, tendo o recorrente se submetido à 

                                                           

46 Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível n. 209.101-4 - Espirito Santo do Pinhal - 1ª 
Câmara de Direito privado - Relator: Elliot Akel - 09.04.02 - V. U. 

47 TJRS, AC 70030504070, 8ª C. Cív., Rel. Des. Rui Portanova, j. 29/10/2009 

48 No mesmo sentido: (...) Em princípio, o prenome é imutável. Todavia, esta regra tem sido 
relativizada em decorrência de avanços da ciência médica e mudança de comportamento da 
sociedade como um todo. Comprovado o desvio psicológico de identidade sexual e que resultou 
em cirurgia transexual, realizada no exterior, há que se admitir a alteração dos dados do registro 
civil para adequação à nova realidade, inclusive com alteração de prenome.(...) (TJMG, Apelação 
Cível nº 1.0024.07.567288-1/001, Rel. Des. Roney Oliveira, Rel p Acórdão Caetano Levi Lopes, 2ª 
Câmara, pub. 18/01/2011). 
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cirurgia de redesignação sexual, nos termos do acórdão recorrido, 
existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração para a 
mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os assentos 
sejam capazes de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de 
dar publicidade aos fatos relevantes da vida social do indivíduo, 
forçosa se mostra a admissibilidade da pretensão do recorrente, 
devendo ser alterado seu assento de nascimento a fim de que 
nele conste o sexo feminino, pelo qual é socialmente 
reconhecido''. (REsp 1008398/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 15/10/2009, DJe 18/11/2009).(TJMG, 
Apelação Cível nº 1.0024.09.672096-6/001, Rel Des. Alvim 
Soares, 7ª Câmara Cível, public. 18/06/2010) 

 

Por essas razões e fundamentos supracitados, com a data vênia, 

razão assiste a procedência da respectiva Ação Direta de Inconstitucionalidade- 

ADI n. 4275- DF, aviada pela Procuradoria Geral da República. Assim, o requente 

acredita ter fornecido importantes subsídios para o deslinde causa. 

  

VI - DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, o Instituto Brasileiro de Direito de Família – 

IBDFAM49, em nome de sua representatividade requer: 

a) ser admitido na qualidade de amicus curiae para trazer 

importantes subsídios para o deslinde da causa; 

b) que lhe seja assegurado o direito de proferir sustentação oral em 

audiência pública ou quando do julgamento da ação. 

 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Belo Horizonte, 06 de junho de 2011. 

 

                                                           

49 Petição subscrita por advogados e seguem em anexo o Estatuto Social do IBDFAM e a ata de 
eleição do representante, para conferência da pertinência da matéria com a representatividade do 
postulante.  
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_______________________ 

Rodrigo da Cunha Pereira 

Presidente Nacional do IBDFAM  

OAB/MG n. 37.728 

 

 

 

_____________________ 

Maria Berenice Dias 

Vice-Presidente Nacional do IBDFAM  

OAB/RS n. 74.024 
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