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RESUMO

O presente trabalho estuda a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) com a intenção de analisar, as possibilidades e os desafios jurídicos de uma 
adequação da identidade civil a sua realidade social, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de garantir ao 
transexual a retificação do registro civil permitindo o uso do gênero, mesmo sem a realização da cirurgia de transgenitalização. Através de 
métodos objetivos e de pesquisas bibliográficas, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental, bem como a pesquisa 
jurisprudencial. Destarte, através do estudo, pretende-se provar a importância de uma discussão crítica sobre a matéria no cenário atual visando 
uma regulamentação jurídica e uniforme para a população transexual brasileira. Mas será que a Lei de Registros Públicos se adequa a realidade 
das pessoas transexuais? Uma vez que o transexual é aquele possuidor de uma identidade de gênero diversa daquela designada no momento do 
seu nascimento, se sentindo desconfortável com o nome e o sexo que consta no assentamento civil, para que a sua plenitude como pessoa física 
seja alcançada, a maioria destes almejam a compatibilidade do nome social que utilizam e do gênero que se encaixam  registrados na sua 
identidade civil, posto que não é agradável, por exemplo, se apresentar com nome social de mulher, mas na hora de mostrar sua identidade civil 
constar um nome e/ou sexo masculinos. O registro civil tem efeito “erga omnes” e deve mostrar a realidade dos fatos para a validação e eficácia 
no mundo jurídico, mas, na realidade vivenciada pelo ser transgênero, o seu registro civil não se adequa a sua realidade. Isto porque, seguindo as 
diretrizes do artigo 54 da Lei 6.015/73, todo ser humano brasileiro é identificado em seu registro civil com seu sexo legal ou jurídico que é a 
identificação através do sexo biológico, adotado pela medicina e reproduzida pela Ciência do Direito. Cabe mencionar que no quesito da mudança 
de nome e de gênero do transexual menor de idade, o assunto é mais delicado ainda, pois cabe aos responsáveis da criança entenderem que 
disforia de gênero não é uma coisa passageira e influi no trato social que terceiros adotarão perante esses menores. Mesmo com a iniciativa do 
STJ  em  recente precedente que dá direito à alteração do registro civil sem realização de cirurgia, ainda não houve mudança na Lei 6.015/73, e 
por este motivo, a solução para dirimir este impasse e unificar procedimentos seria a aprovação do presente Projeto de Lei 5002/2013, que possui 
inspiração na Lei de identidade de gênero argentina, que modificaria o artigo 58 da lei registral nacional, trazendo diretrizes para serem adotadas 
quando o desejo pela adequação da mudança de prenome e do sexo jurídico for manifestado, mesmo sem cirurgia transgenitalizadora. É fato que 
tanto as pessoas mais sábias quanto as pessoas menos doutas tem como objetivo alcançar a felicidade e as questões de mudança de nome e sexo 
no registro civil, tem conexão com o direito a felicidade, uma vez que a liberdade de escolher o que é melhor para sua realização pessoal, sem 
atingir ou interferir em direito de terceiros, é ambientada na ideia de que cabe ao Estado possibilitar o exercício de todas as garantias 
fundamentais pelo indivíduo, e isso resultaria em um indivíduo mais integrado com a sua condição social e, consequentemente, o tornaria um ser 
mais feliz. Diante do exposto, é evidente que algumas medidas que visam a adequação da realidade da percepção de gênero da população 
transexual já foram conquistadas, mas ainda não são suficientes. A sociedade brasileira necessita se despir de preconceitos permitindo a 
modificação da lei de registros públicos, garantindo uma efetivação dos direitos e garantias fundamentais para a população transexual.
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