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Cartórios do Brasil já realizam 
a mudança de nome e sexo 
no Registro Civil
Publicação do Provimento nº 73 da Corregedoria Nacional de Justiça uniformiza 
procedimentos e torna mais simples a vida da população transgênera no País.

Fonte: Central Nacional de Registro Civil (CRC Nacional)

Número de alterações 
de nome e gênero em 
cartórios em algumas 
das principais cidades 
do Brasil e do Estado 
de São Paulo.

São Paulo (SP)
300 mudanças 

entre 21 de maio 
e 26 de julho

Porto
Alegre (RS) 

102 mudanças 
entre 18 de maio 

e 18 de julho

Recife (PE)
30 casos

entre 29 de maio
e 27 de julho

Fortaleza (CE)
24 casos

entre 7 de maio
e 27 de julho

Florianópolis (SC) 
10 casos

entre 21 de junho
e 27 de julho

Goiânia (GO)
18 casos

entre 22 de maio 
e 27 de julho

Curitiba (PR)
quatro no total

entre 29 de junho
e 27 de julho

rEgirtro Civil
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Pouco mais de um mês após sua regulamen-
tação pela Corregedoria Nacional de Justiça, 
os Cartórios brasileiros já iniciaram o cumpri-
mento imediato da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que permitiu a alteração 
de nome e gênero mesmo sem a realização 
de procedimento cirúrgico de redesignação 
de sexo no registro de nascimento, efetuando 
715 mudanças nas principais capitais do País.

O procedimento em cartório foi regulamen-
tado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
após quase cinco meses por meio do Provi-
mento 73, publicado no dia 28 de junho, que 
determinou a alteração das certidões sem a 
obrigatoriedade da comprovação da cirurgia 
de mudança de sexo, laudo médico ou deci-
são judicial. Segundo a norma, toda pessoa 

Segundo a transexual Daniela Duschenes, “foi muito 
rápido e muito satisfatório” a alteração de nome e gênero 
no balcão do cartório

“Entrei na internet e em 
vinte minutos eu tirei as 

certidões. No dia seguinte fui 
ao cartório e em 15 minutos 

estava tudo certo.”
Daniela Duschenes, transgênero

maior de 18 anos habilitada à prática dos atos 
da vida civil poderá requerer a averbação do 
prenome e do gênero, a fim de adequá-los à 
identidade autopercebida. Antes da decisão 
nacional, normas estaduais já vinham autori-
zando o procedimento extrajudicial.

Para a transgênero Daniela de Oliveira Dus-
chenes, de 44 anos, que fez a mudança após 
a publicação de Provimento, o processo de 
realizar a alteração de nome e gênero nos car-
tórios foi muito satisfatório. 

“Eu entrei na internet e em vinte minutos 
tirei as certidões negativas. No dia seguin-
te fui ao cartório e em cerca de 15 minutos 
estava tudo certo. Me deram um documento 
para preencher confirmando a alteração. Cin-
co dias depois fui buscar a minha certidão. Na 

A transexual Luana Vitória Francisco conta que fazer a 
alteração pela via judicial foi trabalhoso: “o juiz investigou 
e perguntou sobre a minha vida toda”

“(No Judiciário) Tive que provar 
que meu nome estava limpo e 
que eu não tinha antecedentes 
criminais. Sofri para mudar. E 

agora está tão fácil, né?”
Luana Vitória Francisco, transgênero

Grande ABC (SP)
63 entre 21

de maio
e 21 de agosto

Araçatuba (SP)
3 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Itapeva (SP)
12 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

 Limeira (SP)
6 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Marília (SP)
4 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Presidente
Prudente (SP)

2 casos
entre 21 de maio

e 21 de julho

Votuporanga (SP)
3 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Barretos (SP)
4 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Bauru (SP)
19 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Franca (SP)
11 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Ribeirão
Pires (SP)
8 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Ribeirão
Preto (SP)
18 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Santo
André (SP)
11 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

Santos (SP)
28 casos

entre 21 de maio
e 21 de julho

São Bernardo
do Campo (SP)

21 casos
entre 21 de maio

e 21 de julho

São José
dos Campos (SP)

14 casos
entre 21 de maio

e 21 de julho
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Advogado de Luana, Rogério Vinicius dos Santos 
comemora a publicação do Provimento: “o pedido judicial 
era custoso e, por vezes, muito demorado”

“É uma conquista a ser 
comemorada não só pela 
comunidade LGBT, mas 

também pelos advogados 
que lutaram pela defesa dos 

direitos das trans”
Rogério Vinicius dos Santos, advogado

Há 10 anos advogando para clientes LGBT, Karen Schwach 
acredita ser mera questão de tempo a adaptação de todos 
à nova norma nacional sobre transgêneros

“O Provimento é uma 
conquista às pessoas trans 

e representa o real exercício 
do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa 
humana”

Karen Schwach, advogada

Para o advogado e membro do GADvS, 
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, o Provimento 
“não deixa de ser algo positivo”

“O Provimento foi muito 
importante para a população 

dos transgêneros já que a 
grande maioria não possuía 

recursos e meios para 
suportar o procedimento via 

judicial”
Marco Antônio da Silva Bueno, 

Oficial do cartório de São Geraldo, 
em Porto Alegre (RS)

semana seguinte, já estava no Poupatempo 
fazendo o meu novo RG. Foi muito rápido e 
satisfatório. Conheço algumas amigas minhas 
que tiveram, antes dessa decisão do STF e da 
regulamentação um processo moroso, de mais 
de oito meses e caríssimo. Uma amiga minha 
chegou a pagar R$ 6 mil para conseguir fa-
zer isso por via judicial, com advogado para 
efetuar mudança de nome e gênero”, conta 
Daniela Duschenes. 

Antes mesmo do Provimento 73 e da de-
cisão do STF, também era possível fazer a 
mudança de nome e gênero, mas apenas pela 
via judicial. Nesse caso, o processo poderia 
se arrastar por anos e acabar pesando tam-
bém no bolso do cliente. Foi o que aconteceu 
com Luana Vitória Francisco, de 33 anos, que 
conseguiu alterar o nome e o gênero no docu-
mento em fevereiro deste ano, após dois anos 
de luta na Justiça comum. 

“Ia aos lugares, as pessoas me chamavam 
de outro nome e eu ficava com vergonha, 
constrangida. Acabei conversando com um 
advogado e entramos na Justiça para poder 
mudar. Passei com psiquiatra, com psicólogo 
até darmos entrada no Fórum. Lá, tive que 
passar com outro psicólogo. O juiz investigou 

minha vida, desde quando eu me assumi, há 
17 anos. Me perguntou sobre a minha vida 
toda. Ele foi investigando, investigou meus fa-
miliares. Gastei dois mil reais para o advogado 
fazer esse procedimento. Tive que comprovar 
que meu nome estava limpo, que não tinha 
antecedentes criminais para o juiz aceitar a 
mudança. Sofri um pouco para mudar. E agora 
está tão fácil, né?”, relembra Luana Francisco. 

Para o advogado de Luana Francisco, Ro-
gério Vinicius dos Santos, o Provimento 73 
deve ser comemorado por toda a comunida-
de LGBT. “O pedido judicial era relativamente 
custoso e, por vezes, muito demorado, uma 
vez que, se não concordasse, o promotor de 
justiça poderia até recorrer da decisão, obri-
gando a trans a ter que aguardar anos até a 
decisão definitiva. Trata-se de conquista a ser 
comemorada não apenas pela comunidade 
LGBT, mas também pelos advogados que luta-
ram pela defesa dos direitos das trans até que 
se chegasse a esse momento histórico”, avalia 
o advogado. 

Já a advogada Karen Schwach, que há 10 
anos trabalha com o público LGBT, acredita 
que o Provimento segue sim as características 
da decisão proferida pelo STF. “Verifica-se cer-
ta resistência no tocante ao cumprimento do 
Provimento em objeto, apesar da sua vigência 
a partir da publicação, mas acredito ser mera 
questão de tempo até que isso seja superado. 

Ultrapassada essa fase de adaptação, o Pro-
vimento é uma conquista às pessoas trans e 
representa o real exercício do princípio cons-
titucional da dignidade da pessoa humana”, 
afirma a advogada. 

uNIFORMIzAÇÃO 
DOS PROCEDIMENTOS 
Antes mesmo da padronização por parte da 
Corregedoria Nacional, 11 Estados já haviam 
publicado provimentos Estaduais na tentativa 
de regulamentar os procedimentos a serem 
adotados pelos cartórios em todo o País, que 
por sua vez aguardavam a norma para realizar 
as modificações de nome e gênero solicitadas 
pela população. 

A modificação já havia sido permitida nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, 
Pará, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Piauí. 
No entanto, alguns Provimentos Estaduais es-
tavam em descompasso com o entendimento 
do STF, explica o advogado Paulo Roberto Iotti 
Vecchiatti, doutor em Direito Constitucional e 
membro do Grupo de Advogados pela Diversi-
dade Sexual e de Gênero (GADvS). 

“O importante é que se a pessoa tiver pro-
cessos ou protestos o Provimento diz que isso 
não vai inviabilizar a mudança. Cabe ao oficial 
de registro civil oficiar o juízo ou órgão com-
petente, aonde a pessoa tem um protesto ou 

rEgirtro Civil
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Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, Denise Oliveira Cezar diz que “o objetivo dos atos 
normativos é oferecer segurança jurídica”

“A interpretação dada pelo 
CNJ foi próxima daquela que 

tivemos no Estado do Rio 
Grande do Sul”

Denise Oliveira Cezar, 
Corregedora-Geral de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul

José Marcelo Tossi, juiz assessor da Corregedoria Geral 
da Justiça de São Paulo, destaca que a norma permite 
a utilização da Central de Informações do Registro Civil 
(CRC) para o encaminhamento dos procedimentos ao 
Oficial de Registro Civil competente, se feita a solicitação 
em unidade distinta”

“A edição do Provimento 
é importante porque 

uniformiza o procedimento 
administrativo de alteração 

de nome e gênero para todas 
as unidades do Registro Civil 

de Pessoas Naturais”
José Marcelo Tossi, 

juiz assessor da Corregedoria Geral 
da Justiça de São Paulo

processo da mudança de nome. Isso está cer-
to, é o que eu tinha proposto pelo movimento 
social. Não deixa de ser algo positivo. Tem al-
guns Provimentos, como o de Goiás, que fala-
vam que se tivesse algo contra a pessoa não 
poderia se efetuar a mudança. É um absurdo, 
já que você está colocando o patrimônio aci-
ma da identidade civil, da identidade pessoal, 
que é um direito da responsabilidade, um di-
reito humano”, defende o advogado. 

Além de Goiás, outro Provimento polêmico 
foi o do Piauí, que possibilitava a alteração 
do nome e gênero em cartório mediante a 
apresentação de laudos médicos e psicológi-
cos atestando tal condição. No entanto, após 
entidades representativas de pessoas trans 
repudiarem a norma, a Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado disse que “prevê a altera-
ção de tais certidões sem a obrigatoriedade da 
comprovação de cirurgia”.

Ainda de acordo com o advogado, Provi-
mentos mais adequados, como os de São Pau-
lo e do Rio Grande do Sul, deveriam servir de 
inspiração para a elaboração do Provimento 
nº 73 da Corregedoria Nacional de Justiça. 
“Creio que há convergência de propósitos, em 
linhas gerais. A interpretação dada pelo CNJ 
foi próxima daquela que tivemos no Estado do 
Rio Grande do Sul. O objetivo dos atos norma-
tivos é oferecer segurança jurídica, por meio 
da clareza das regras, no caso aos registrado-
res e à cidadania. Esta clareza vem ao encon-

tro da efetivação de direitos”, afirma Denise 
Oliveira Cezar, Corregedora-Geral de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul (CGJ/RS). 

A simplicidade e eficiência do Provimento 
Estadual do Rio Grande do Sul reflete direta-
mente na mudança de nome e gênero no balcão 
dos cartórios. Um levantamento da Associa-
ção dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Rio Grande do Sul (Arpen/RS) indica que 102 
pessoas realizaram o procedimento nos oito 
cartórios de registro civil localizados em Porto 
Alegre entre os dias 18 de maio e 13 de julho. 

Segundo a pesquisa, a 3ª Zona do registro 
Civil de Porto Alegre, no bairro São Geraldo, 
foi a que mais realizou procedimentos de mu-
dança de nome e gênero: 25 no total. 

“O Provimento simplificou o procedimento 
e permitiu a mudança de nome e sexo direta-
mente no Cartório de Registro Civil com rapi-
dez e simplicidade. A norma também foi muito 
importante para a população dos transgêne-
ros, já que a grande maioria não possuía re-
cursos e meios para suportar o procedimento 
via judicial. Sempre havia o constrangimento 

de buscar esta possibilidade de alteração de 
sexo e nome judicialmente o que para muitos 
era inviável e, portanto, ficavam marginaliza-
dos na sociedade”, relata Marco Antônio da 
Silva Bueno, Oficial do cartório de São Geraldo. 

Em São Paulo, a publicação do Provimento 
73 também foi comemorada pela Correge-
doria Estadual. De acordo com José Marcelo 
Tossi, juiz assessor da Corregedoria Geral da 
Justiça (CGJ/SP), o texto padroniza as ativida-
des nos cartórios de todo o País. 

“A edição do Provimento é importante por-
que uniformiza o procedimento administrati-
vo de alteração de nome e gênero para todas 
as unidades do Registro Civil de Pessoas Natu-
rais e permite a utilização da Central de Infor-
mações do Registro Civil (CRC) para o enca-
minhamento dos procedimentos ao Oficial de 
Registro Civil competente se feita a solicitação 
em unidade distinta”, ressalta o magistrado. 

Somente na capital paulista, entre os dias 
21 de maio e 21 de junho, 240 procedimen-
tos de mudança de nome e sexo foram feitos 
no registro de nascimento de transgêneros e 
transexuais. O levantamento, feito pela Asso-
ciação dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado de São Paulo (Arpen/SP), revela que 
o cartório do 34º subdistrito de São Paulo - 
Cerqueira César – foi o que mais efetivou as 
mudanças do tipo, sendo 13 no total.

“Pessoas outrora discriminadas agora tem 
resgatada a mais básica dignidade por essa 
importante ação inclusiva promovida pelo 
Poder Judiciário. Assim, o Provimento 73 de 
2018 é um marco para o Registro Civil, o 
qual se consolida como importante e confiável 
braço auxiliar do Judiciário”, salienta Adolpho 
José Bastos da Cunha, oficial do cartório de 
Cerqueira César. 

PONTOS POLêMICOS 
Em linhas gerais, o Provimento 73 agrada 
juristas, desembargadores e autoridades que 
pesquisam sobre o assunto. No entanto, al-

Marco Antônio da Silva Bueno, Oficial do cartório de 
São Geraldo, fala sobre o trabalho dos cartórios com o 
Provimento: “rapidez e simplicidade”
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Segundo Ana Mello Côrtes, membro da Rede Feminista de 
Juristas, “o Provimento corresponde ao que foi decidido 
pelo STF”

Para Adolpho José Bastos da Cunha, oficial do cartório de 
Cerqueira César, “o Provimento 73 de 2018 é um marco 
para o Registro Civil”

“Pessoas outrora 
discriminadas agora tem 
resgatada a mais básica 

dignidade”
Adolpho José Bastos da Cunha, 

oficial do cartório de Cerqueira César, 
em São Paulo

Para o professor de Direito da Unifesp, Renan Quinalha, 
“o Provimento é importante e oportuno porque se alia à 
legislação internacional”

“Essa resolução uniformiza 
nacionalmente a 

interpretação sobre a 
matéria, fixando um 

procedimento mais claro para 
os cartórios seguirem”

Renan Quinalha, 
professor de Direito da Unifesp

guns pontos ainda geram discussões diver-
gências, como a faculdade de laudo médico, a 
necessidade de arquivamento de ação judicial 
e a própria exigência de diversos documen-
tos, como certidões negativas de processo e 
de protesto. 

O parágrafo sétimo do artigo quarto faculta 
ao requerente juntar laudos e pareceres médi-
cos, ainda que o parágrafo primeiro do mesmo 
artigo determine expressamente a desnecessi-
dade de elementos médicos comprobatórios.

Para o advogado Paulo Roberto Iotti Vec-
chiatti, membro do Grupo de Advogados pela 
Diversidade Sexual e de Gênero (GADvS), o re-
ceio é que haja alguma confusão na hora de 
interpretar o Provimento. 

“Está expresso que não há a necessidade do 
laudo. Espero que não tenha confusão. Mas eu 
tenho medo. Se depende só da declaração de 
vontade da pessoa, porque você está pedindo 
isso? Também vale a pena dizer que algumas 
pessoas vão ter dificuldade para levantar esse 
caminhão de documentos, então isso é proble-
mático. Mas mesmo com essas problemáticas 
burocráticas, não deixa de ser simbolicamente 
importante o reconhecimento do Estado e do 
respeito à identidade de gênero das pessoas 
trans”, argumenta o advogado. 

As opiniões mais avessas ao Provimento 73 

tenham partido do Instituto Brasileiro de Direi-
to de Família (IBDFAM) que fez duras críticas ao 
Provimento em veículos da imprensa. Segundo 
Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacio-
nal do IBDFAM, o Provimento 73 está aquém 
do entendimento do STF sobre o assunto. 

“Pode acontecer de se comprometer o fiel 
cumprimento do que fora decidido pela Corte 
Suprema, apresentando uma incongruência 
com os valores constitucionais. Não foi essa 
a interpretação sistemática percebida com o 
julgamento da ADI 4275. Exigir do transexual 
para fazer valer seu exercício de cidadania, 
está em total incongruência com o ordena-
mento jurídico constitucional”, critica o presi-
dente do IBDFAM. 

Já o jurista e professor de Direito da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 
pesquisador na área de sexualidade de gêne-
ro, Renan Quinalha, adota uma postura mais 
branda em relação às partes polêmicas do 
Provimento 73. Para ele, o que vale é endos-
sar a importância do ato normativo para a po-
pulação transgênera. 

“O Provimento é importante e oportuno 
porque se alia à legislação internacional e a 
interpretação dada pelo Supremo em relação 
a essa matéria. Ele cita o Pacto de San José da 
Costa Rica, ele cita a Convenção Interameri-
cana de Direitos Humanos e cita, sobretudo, 
a opinião consultiva 24 de 2017 da Corte 
Interamericana. Todos eles são documentos 
importantes da legislação internacional que 
garantem o direito a livre identidade de gê-
nero”, explica “Além disso, também cita a deci-
são recente da Organização Mundial da Saúde 
excluindo a transexualidade do capítulo das 
doenças mentais. De alguma maneira, essa 
resolução é bastante importante porque uni-
formiza nacionalmente essa interpretação so-
bre a matéria, fixando um procedimento mais 
claro e objetivo para os cartórios seguirem”, 
avalia o professor da Unifesp.

Membro da Rede Feminista de Juristas e 
pesquisadora do Núcleo de Justiça e Consti-
tuição da Fundação Getúlio Vargas, Ana Mel-
lo Côrtes também endossa a importância do 
Provimento, mas diz que a faculdade de laudo 
médico, a possibilidade de recusa e a falta de 
pronunciamento sobre o tratamento dos ca-
sos de pessoas trans menores de idade, foram 
pontos que poderiam ter sido tratados de ou-
tra forma no documento. 

“O Provimento corresponde ao que foi de-
cidido pelo STF. Contudo, nem todos os ter-
mos do documento são ideais. Eu destacaria 
duas críticas principais: a faculdade de juntar 
ao requerimento laudos e pareceres médicos 
e a possibilidade de recusa prevista no artigo 
5º no caso de suspeita de fraude, falsidade, 
má-fé, vício de vontade ou simulação quanto 
ao desejo real da pessoa requerente”, afirma. 
“Esta por permitir uma considerável subjetivi-
dade para a recusa, embora exija fundamen-
tação, e aquela por ser incoerente à faculdade 
de juntar documentos relacionados a requi-
sitos patologizantes quando a alteração não 
está e não pode estar de forma alguma atre-
lada à exigência deles. Também, o Provimento 
deixa de se pronunciar sobre o tratamento 
dos casos de pessoas trans menores de idade”, 
afirma a advogada. No entanto, na decisão do 
STF não há um posicionamento definido sobre 
a questão, embora alguns ministros cheguem 
a menciona-la em seus votos. 

rEgirtro Civil
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Leis e normas internacionais

Saiba quais são os 
documentos exigidos 
pelo Provimento 73 
para mudar de nome e 
gênero nos cartórios

Pacto de San José da Costa Rica / 
Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos – 22/11/1969 
e ratificado pelo Brasil em 25/09/1992

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 
1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo 
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra nature-
za, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social. 
2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

Corte Interamericana de Direitos Humanos / 
Opinião Consultiva OC-24/17 - 
24 de novembro de 2017

105. O Tribunal considera que o direito dos indivíduos de definir autonomamente 
a sua própria identidade sexual e de gênero deve ser efetivo, garantindo que tais 
definições estejam de acordo com os dados de identificação registados nos dife-
rentes registos, bem como nos documentos de identidade. 

106. Foi mencionado que o livre desenvolvimento da personalidade e o direito 
à privacidade e intimidade implicam o reconhecimento dos direitos à identidade 
pessoal, sexual e de gênero, já que a partir deles a pessoa se projeta diante de 
si mesmo e dentro de uma sociedade. O nome como atributo da personalidade 
constituiu uma expressão da individualidade e visa afirmar a identidade de uma 
pessoa perante à sociedade e nos procedimentos em relação ao Estado. Com 
isso, se procura garantir que cada pessoa tenha um sinal único e distintivo frente 
ao demais, com o qual possa se identificar e se reconhecer. Trata-se de direito 
fundamental inerente a todas as pessoas pelo simples fato de sua existência.

116. A mudança de nome, a adaptação da imagem, bem como a retificação à 
menção de sexo ou gênero, nos registros e nos documentos de identidade, para 
que sejam de acordo com a identidade de gênero autopercebida, é um direito 
protegido pelo artigo 18 (direito de nome), mas também pelos artigos 3 (direito ao 
reconhecimento de personalidade jurídica), 7.1 (direito à liberdade), 11.2 (direito 
à vida privado) da Convenção Americana. Como consequência, em conformidade 
com a obrigação de respeitar e garantir os direitos sem discriminação (artigos 1.1 
e 24 da Convenção) e com o dever de adoptar as disposições de direito interno 
(artigo 2º da Convenção), os Estados são obrigados a reconhecer, regular e esta-
belecer procedimentos adequados para tais fins.

Decisão da OMS de retirar transexualidade 
da lista de doenças mentais – 18/06/2018

A transexualidade foi classificada, durante 28 anos, como um “transtorno de 
identidade de gênero”, e, só recentemente, após esta nova edição da Classifi-
cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados (CID-11), 
deixou de ser considerada uma “doença mental”, embora continue incluída no 
catálogo como “incongruência de gênero”. Portanto, a transexualidade passou a 
integrar um novo capítulo intitulado “condições relacionadas à saúde sexual”. Na 
edição anterior, o termo estava no capítulo sobre “transtornos de personalidade e 
comportamento” - as chamadas “doenças mentais” - no subcapítulo “transtornos 
de identidade de gênero”. 

A edição passada estava em vigor desde maio de 1990, ano em que o termo 
“homossexualismo” foi removido da lista e deixou de ser entendido como doença. 
O dia 17 de maio, data de exclusão do termo como distúrbio, se transformou no 
Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia.

“A lógica é que, enquanto as evidências são claras de que [a transexualida-
de] não é um transtorno mental, classificá-la desta maneira pode causar enorme 
estigma para as pessoas transgênero. Entretanto, ainda existem necessidades 
significativas de cuidados de saúde que podem ser melhores se a condição for 
codificada sob o CID” – Justificativa da OMS em nota publicada no site oficial. 

I certidão de nascimento 
 atualizada;

II certidão de casamento 
 atualizada, se for o caso;

III cópia do registro geral 
 de identidade (RG);

IV cópia da identificação civil 
 nacional (ICN), se for o caso;

V cópia do passaporte 
 brasileiro, se for o caso;

VI cópia do cadastro de 
 pessoa física (CPF) no 
 Ministério da Fazenda;

VII cópia do título de eleitor;

IX cópia de carteira 
 de identidade social, 
 se for o caso;

X comprovante de endereço;

XI certidão do distribuidor 
 cível do local de residência 
 dos últimos cinco anos 
 (estadual/federal);

XII certidão do distribuidor 
 criminal do local de residência 
 dos últimos cinco anos 
 (estadual/federal);

XIII certidão de execução 
 criminal do local de residência 
 dos últimos cinco anos
 (estadual/federal);

XIV certidão dos tabelionatos 
 de protestos do local 
 de residência dos últimos 
 cinco anos;

XV certidão da Justiça Eleitoral 
 do local de residência dos 
 últimos cinco anos;

XVI certidão da Justiça do 
Trabalho do local de 
residência dos últimos 

 cinco anos;

XVII certidão da Justiça Militar, 
 se for o caso.
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Países caminham rumo 
ao reconhecimento da adequação 
do Registro Civil de transexuais
Cada vez mais nações, seguindo o exemplo de Estados com democracias 
consistentes e alto iDH, garantem o direito à autodeterminação de identidade.

O mundo está longe de ter uma posição unâ-
nime no que tange a questões de gênero e 
sexualidade. Entretanto, apesar das inúmeras 
diferenças políticas e culturais dos Estados 
que o compõem, percebe-se, principalmente 
a partir da década de 80, uma tendência glo-
bal - ou pelo menos ocidental – na tentativa 
de assegurar e garantir direitos às minorias 
em estado de vulnerabilidade, como é o caso 
de pessoas transexuais. 

Ao possibilitar que estes cidadãos possam 
adequar o Registro Civil conforme a auto-
percepção, diretamente nos cartórios e sem 
maiores empecilhos de ordem burocrática, 
o Brasil se alinha à esta tendência global. 
Além disso, os países que há mais tempo 

asseguram estes direitos são reconhecidos 
pela solidez democrática e altos Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH), como, por 
exemplo, Dinamarca, Alemanha, Noruega, 
Suécia e Holanda. 

Seguindo esta linha, nos últimos anos, 
outros países europeus e os principais ex-
poentes da América Latina, além de alguns 
estados canadenses e americanos, também 
adotaram políticas públicas similares neste 
sentido.

Não por acaso, quando se analisa do pon-
to de vista do direito comparado, é possível 
inferir a existência a nível mundial de uma 
forte corrente favorável ao reconhecimento 
do direito à adequação do nome e do sexo do 

transexual, seja por via administrativa, judi-
ciária ou legislativa. 

Os portugueses, por exemplo, poderão mu-
dar de gênero no estado civil sem precisar de 
um diagnóstico médico a partir dos 16 anos 
de idade, segundo uma lei aprovada pela 
maioria no Parlamento português.

Depois da Dinamarca, de Malta, da Irlanda 
e da Noruega, Portugal se torna “mais um país 
europeu a acordar o direito de autodetermi-
nação de identidade de pessoas transgêneros 
(...) sem a tutela de um terceiro e sem o diag-
nóstico médico de perturbação de identida-
de”, comemora a deputada Sandra Cunha, do 
Bloco de Esquerda (extrema-esquerda), em 
entrevista a Agence France-Presse.

PAíS LEGISLAÇÃO 
Brasil Possui apenas projeto de lei, mas já autoriza a alteração no registro civil 
Argentina Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil desde 2012
Colômbia Autoriza a alteração no registro civil
Uruguai Autoriza a alteração no registro civil
Reino Unido Desde 2004, a Lei de Reconhecimento de Gênero possibilita a alteração 
Portugal Desde 2018, possui legislação que autoriza a alteração no registro civil 
Espanha Desde 2007, dispensa exigência de cirurgia para modificar o registro civil 
Malta Autoriza a alteração no registro civil por via administrativa desde 2015
Irlanda Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil desde 2015
Noruega Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil desde 2016
Dinamarca Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil desde 2014
Alemanha Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil
Holanda Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil
Suécia Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil
Itália Possui legislação que autoriza a alteração no registro civil
Finlândia Autoriza a alteração no registro civil
Bélgica Autoriza a alteração no registro civil
Luxemburgo Autoriza a alteração no registro civil
Suíça Autoriza a alteração no registro civil
Turquia Autoriza a alteração no registro civil
França Autoriza a alteração no registro civil
Canadá Alguns Estados autorizam a alteração no registro civil
Estados Unidos Apenas Kansas, Ohio e Tennessee proíbem a mudança do gênero no registro civil

rEgirtro Civil
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Brasil

Colômbia

Uruguai

Argentina

Canadá

Estados Unidos

Desde 2011, criou-se o procedimento ad-
ministrativo de mudança de sexo e de nome 
próprio no registro civil, exigindo-se tão so-
mente um diagnóstico psiquiátrico elaborado 
por equipe multidisciplinar de sexologia clí-
nica, não se fazendo qualquer alusão à neces-
sidade de cirurgia. 

A parte da lei que concerne aos menores 
foi, então, alterada e prevê a necessidade de 
um relatório médico “que atesta exclusiva-
mente a capacidade de decisão de uma von-
tade ciente, sem referência a um diagnóstico 
de identidade de gênero”.

Além disso, a lei adotada hoje proíbe as 
intervenções cirúrgicas em bebês intersexo, 
que nascem com órgãos reprodutores mas-
culinos e femininos, a fim de que essas pes-
soas possam elas mesmas escolher seu gêne-
ro quando crescerem.

Membro da Rede Feminista de Juristas e 
pesquisadora do Núcleo de Justiça e Consti-
tuição da Fundação Getúlio Vargas, Ana Mel-
lo Côrtes, explica que os países europeus são 
pioneiros na alteração de nome e gênero no 
registro civil. Além deles, há também a Co-

lômbia e a Argentina, que possuem le-
gislação avançada sobre o assunto. 

“No contexto internacional, al-
guns países possuem legislação 
específica sobre identidade de 
gênero que permite às pessoas 

trans alterarem o registro civil por 
meio de procedimento administrati-

vo, como Argentina, Malta, Colômbia, 
Dinamarca e Irlanda. Em outros países, 
como é o caso da Alemanha, cortes 

constitucionais declararam inconstitu-
cional o requisito da cirurgia de transge-

nitalização”, explica a advogada. 

“(Portugal) é mais um país 
europeu a acordar o direito 
de autodeterminação de 
identidade de pessoas 

transgêneros”
Sandra Cunha, deputada do Bloco 
de Esquerda (extrema-esquerda)

*Fontes: Diário de Notícias de Portugal; Lambda Legal; VIEIRA, Thereza Rodrigues. 
Nome e sexo: mudanças no registro civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 168.

Finlândia

Reino
Unido

Espanha

Malta

Portugal

Irlanda

Noruega

Dinamarca

Alemanha
Holanda

Suécia

Itália

Bélgica
Luxemburgo
Suíça

Turquia

França

“Alguns países possuem 
legislação específica sobre 
identidade de gênero que 
permite a pessoas trans 
alterar o registro civil por 
meio de procedimento 

administrativo”
Ana Mello Côrtes, membro da 

Rede Feminista de Juristas
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A Alemanha aprovou, no dia 15 de agosto 
deste ano, o projeto de lei que oferece uma 
terceira opção para identificar o sexo de um 
bebê na certidão de nascimento. Assim, além 
de masculino ou feminino, agora os pais po-
dem optar pela alternativa ‘diverso’ ao regis-
trar seus filhos, mas a medida só é válida quan-
do se trata de recém-nascidos intersexuais. 

Pessoas intersexuais são aquelas que têm 
alguma variação de caracteres sexuais, o 
que dificulta a identificação do gênero após 
o nascimento. Essa variação pode estar li-

“A lei de identidade de 
gênero da Argentina é de 

2012 e mudou o paradigma 
mundial da discussão sobre o 

tema”
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, 
advogado e membro do GADvS

Alemanha aprova 3ª opção para identificar sexo de bebê na certidão de nascimento
gada aos cromossomos sexuais, à presença 
de órgãos sexuais de ambos os sexos ou a 
hormônios sexuais femininos e masculinos.

Estima-se que 80 mil pessoas na Alema-
nha são intersexuais, quase 1% da popula-
ção total. Não por acaso, desde 2013, já se 
podia optar em deixar em branco a lacuna 
referente ao gênero caso não fosse possível 
determinar com clareza o sexo, uma opção 
que visava tirar a pressão dos pais e promo-
ver a proteção da personalidade, garantin-
do o direito de inscrever sua identidade de 

gênero de forma “positiva” no registro. No 
entanto, de acordo com especialistas, essa 
medida ainda não era suficiente, por isso a 
recente complementação. 

Entre os países que já aprovaram os re-
gistros oficiais de pessoas do terceiro gê-
nero estão Nova Zelândia, Austrália, Nepal 
e Índia. Outros Estados europeus, como 
Holanda e Áustria, também se comprome-
teram a seguir o exemplo. De acordo com 
dados da ONU, entre 0,05% e 1,7% da po-
pulação mundial é intersexual.

No Reino Unido, é possível obter a chama-
da certidão de reconhecimento de gênero, 
que altera a certidão de nascimento e atesta 
legalmente a troca da identidade de gêne-
ro da pessoa, não impondo como condição 
a realização de cirurgia ou de tratamento 
hormonal. Para tanto, revela-se suficiente a 
aprovação de comissão interdisciplinar que 
avalia o histórico e as circunstâncias de cada 
requerente.

Na Espanha, desde 2007, os transexuais po-
dem pleitear a retificação do nome e do sexo 

sem necessidade de cirurgia de transgenitali-
zação, bastando a existência de laudo médico 
e psicológico atestando a mudança de gênero. 

Com a nova lei norueguesa, aprovada em 
2016, a mudança de nome e sexo nos docu-
mentos pode ser feita por autodeclaração, e 
a novidade, bastando preencher um simples 
formulário pela internet. Crianças entre 6 e 
16 anos podem retificar nome e sexo nos do-
cumentos com autorização dos pais, ou com 
decisão judicial baseada nos interesses das 
crianças. Pessoas a partir de 16 podem alte-
rá-los livremente.

A Argentina, por sua vez, tem uma das leis 
de identidade de gênero mais avançadas do 
mundo, que permite a qualquer pessoa retifi-
car seu nome, sexo e imagem nos documentos 
públicos, diretamente no “Registro Nacional 
de Pessoas”, sem a necessidade de diagnósti-
cos médicos/psiquiátricos ou da realização de 
cirurgia de redesignação sexual. 

Para Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, doutor 
em Direito Constitucional e membro do Grupo 
de Advogados pela Diversidade Sexual e de 
Gênero (GADvS), a lei argentina mudou o pa-
radigma mundial da discussão sobre o tema. 

“A ação da Déborah Duprat é de 2009. Até 
então não se discutia despatologização das 
identidades trans no Brasil, pelo menos de 
maneira hegemônica. Pelo menos de maneira 
difundida, não se falava de mudar em cartório. 
A lei de identidade de gênero da Argentina é 
de 2012 e mudou o paradigma mundial da 
discussão sobre o tema. Então a tese de mudar 
por ação judicial sem cirurgia, mas com lau-
dos, era a tese ‘progressista’ daquela época”, 
explica o advogado. 

Vale lembrar que os votos dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal na ADI 4275 foram 
baseados na Opinião Consultiva nº 24, da Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos, que 
trata do tema identidade de gênero e não dis-
criminação de casais do mesmo sexo. A Corte 
considerou que o nome e a menção a sexo nos 
documentos de registro de acordo com a iden-
tidade de gênero autopercebida são garantias 
protegidas pela Convenção Americana de Di-
reitos Humanos. Nesse sentido, os países da 
Organização dos Estados Americanos ficam 
obrigados a reconhecer, regular e estabelecer 
os procedimentos adequados para o alcance 
dessas garantias.

rEgirtro Civil
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Tramita no Congresso brasileiro um impor-
tante projeto de lei que busca alterar o arti-
go 58 da Lei de Registros Públicos, regulan-
do o registro civil dos transexuais. É o PL 
5.002/2013, dos deputados federais Jean 
Wyllys (PSOL/RJ) e Érika Kokay (PT/DF).

Apesar do entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e da norma nacional pu-
blicada pela Corregedoria Nacional de Justiça, 
a deputada Érika Kokay (PT/DF) acredita que 
aprovar uma legislação sobre o assunto seria 
importante para a população transgênera. 

“É importante porque assegura a identida-
de de gênero, para que as pessoas possam ter 
um nome e um registro civil de acordo com a 
sua própria identidade. Isso significa a possi-
bilidade do exercício de uma humanidade que 
está sendo negada. Avançamos muito no que 
diz respeito ao nome social. E agora vem uma 
decisão do Supremo que aponta numa pers-
pectiva do nome civil, do registro civil. Mas 
imagine o que é você ter um nome que não 
corresponde à sua própria identidade, ao que 
você é?”, questiona. 

“Esse projeto inclusive é conhecido como 
João Neri, que foi um homem trans que teve 
que morrer para poder viver de acordo com o 
que ele é. Isso significa que mesmo ele tendo 
curso superior, teve que abrir mão do seu pas-
sado, de tudo que ele construiu na sua vida, sim-
plesmente para ser o que é. É a liberdade das 
pessoas serem o que são”, explica a deputada. 

Ainda de acordo com Érika Kokay, somente 
o “nome social” não é suficiente para iden-
tificar uma pessoa trans. “Vivenciamos uma 
série de constrangimentos e discriminações. 
Ainda que se tenha um nome social, você ser 
chamado em locais onde tem que ser iden-
tificado pelo seu registro, é um nome que 
não lhe pertence. E isso provoca estranheza 
e dor. O nome é a forma como você quer ser 
chamado, como quer ser identificado e não 
pode não corresponder à sua própria identi-
dade”, diz a parlamentar. 

Para o presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFAM), o Brasil ainda 
tem que avançar na discussão sobre o assun-
to, e uma lei sobre o tema seria mais adequada 
para tratar a pessoa trans na sociedade. 

“A solução está vindo do Poder Judiciário, 
uma vez que o Legislativo apresenta uma pa-
ralisia injustificada motivada por preconceito 
em virtude da orientação de gênero, o que na 
fase atual dificilmente aprovaria leis dessa na-
tureza. O Direito, além de ser uma sofisticada 
técnica de controle das pulsões, é também um 
importante instrumento ideológico de inclu-
são e exclusão de pessoas e categorias no laço 
social”, argumenta Rodrigo da Cunha Pereira. 

Já a pesquisadora da FGV e membro da Rede 

Projeto de lei sobre transgêneros 
empaca na Câmara dos Deputados
Desde 2013, PL que visa a regulamentação dos direitos civis 
da população LGBT aguarda tramitação no Congresso Nacional.

Autora de projeto de lei que regula o registro civil dos transexuais, a parlamentar Érika Kokay (PT/DF) acredita que aprovar 
uma legislação sobre o assunto seria importante

“É importante porque 
assegura a identidade de 
gênero, que as pessoas 

possam ter um nome e um 
registro civil de acordo com a 

sua própria identidade”
Érika Kokay (PT/DF), deputada federal

Feminista de Juristas, Ana Mello Côrtes, acredi-
ta que a aprovação de uma lei de identidade de 
gênero envolve questões complexas no Brasil. 

“Uma lei de identidade de gênero poderia 
tratar do tema de forma mais ampla, o que a 
depender da forma que fosse tratado pode-
ria ser algo muito significativo para pessoas 
trans, para além da possibilidade de modifi-
cação do prenome e do designativo de sexo 
no registro civil, como o exemplo da lei ar-
gentina (que, inclusive, inspira o projeto de 
lei brasileiro PL 5002/2013 – João W. Nery). 
No entanto, a aprovação de uma lei de identi-
dade de gênero envolve questões complexas 
como viabilidade política para aprovação do 
projeto”, afirma a advogada.

rEgirtro Civil
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De acordo com a Associação Nacional de Tra-
vestis e Transexuais (Antra), apenas em 2017 
foram contabilizados 179 assassinatos de 
travestis ou transexuais. Isso significa que, a 
cada 48 horas, uma pessoa trans é assassina-
da no Brasil. Em 94% dos casos, os assassina-
tos foram contra pessoas do gênero feminino.

Segundo os dados, detalhados no Mapa 
dos Assassinatos de Travestis e Transexuais 
no Brasil em 2017, a maior parte das vítimas 
da violência transfóbica possui características 
semelhantes. Além do gênero, a idade é um fa-
tor que merece destaque. No relatório, não foi 
possível identificar a idade de 68 pessoas. Das 
outras 111, 67,9% tinham entre 16 e 29 anos. 
Pessoas que foram assassinadas entre os 30 e 
39 anos representam 23% do total, ao passo 
que as entre 40 e 49 anos, 7,3%. Já as maiores 
de 50 anos, 1,8%.

O estudo ainda destaca que o número de as-
sassinatos em 2017 é o maior registrado nos 
últimos 10 anos. Apenas entre 2016 e 2017 
houve um aumento de 15% de casos notifi-
cados. A organização aponta que a situação 
mantém o Brasil no posto de País onde mais 
são assassinados travestis e transexuais no 
mundo. Em segundo lugar está o México, com 
56 mortes. A comparação é feita tendo como 
base os dados da ONG Internacional Trans-
gender Europe (TGEU). 

Há 38 anos coletando estatísticas sobre 
assassinatos de homossexuais e transgêneros 
no país, o Grupo Gay da Bahia (GGB) registrou 
um aumento de 30% nos homicídios de LGBTs 
em 2017 em relação ao ano anterior, passan-
do de 343 para 445. Segundo o levantamento, 
a cada 19 horas um LGBT é assassinado ou 
se suicida vítima da “LGBTfobia”, o que faz do 
Brasil o campeão mundial desse tipo de crime.

A causa das mortes registradas em 2017 
segue a mesma tendência dos anos anterio-

res, predominando o uso de armas de fogo 
(30,8%), seguida por armas brancas cortan-
tes, como facas (25,2%). Segundo agências 
internacionais de direitos humanos, matam-se 
mais homossexuais no Brasil do que nos 13 
países do Oriente e África onde há pena de 
morte contra os LGBTs.

A falta de dados oficiais sobre o assunto é 
uma das críticas feitas ao Estado brasileiro 
por parte do professor de Direito da Uni-
fesp, Renan Quinalha. Segundo ele, o Estado 
brasileiro precisa produzir dados para infor-
mar essas políticas públicas de prevenção 
da violência. 

“É preciso ainda haver uma criminalização 
da LGBT fobia no Brasil que ainda não existe. 
Uma série de outras políticas públicas para 
podermos ter mais clareza sobre as obriga-
ções do Estado. Esse é um problema, porque 
o Estado ainda não tem dados oficiais pro-
duzidos sobre isso. Falamos sobre Mapas da 
Violência, série históricas anuais de medição 
da violência LGBT fóbica. Mas a verdade é que 
são ONGs que fazem isso. A própria sociedade 
civil. O Estado brasileiro precisa produzir da-
dos para informar essas políticas públicas de 
prevenção da violência”, relata o pesquisador.

Além da violência, o preconceito também 
impacta a escolaridade, já que muitos acabam 
deixando os estudos ou saindo de casa pela 
falta de aceitação da família. Com isso, encon-

“É preciso ainda haver 
uma criminalização da 
LGBT fobia no Brasil 
que ainda não existe. 

Uma série de outras políticas 
públicas para podermos 
ter mais clareza sobre as 
obrigações do Estado.”

Renan Quinalha, 
professor de Direito da Unifesp

tram seu sustento na prostituição. Segundo 
estimativa da Associação Nacional de Traves-
tis e Transexuais (Antra), 90% das travestis e 
transexuais estão se prostituindo no Brasil.

“Eu não tive oportunidade de trabalho. Te-
nho curso de costura e bordado, mas quando 
ia trabalhar, fazer a entrevista, eles me dispen-
savam. Então, para sobreviver, tive que me 
prostituir. Também trabalhei na roça, cortan-
do cana, plantando. Hoje em dia tenho um es-
tabelecimento, uma mercearia onde trabalho”, 
conta a transexual Luana. 

No livro “O Reconhecimento dos Direitos 
Humanos LGBT – De Stonewall à ONU”, a au-
tora e advogada Patrícia Gorisch explica que 
a violação no direito à vida também ocorre, 
mesmo quando não há morte física propria-
mente dita. 

Segundo ela, “partimos do pressuposto de 
que a sexualidade faz parte da essência hu-
mana e, sendo da essência humana, é um 
direito de todas as pessoas. Sendo a sexuali-
dade humana diversa, a homossexualidade, 
bissexualidade e transexualidade fazem parte 
do rol das sexualidades, das expressões de de-
sejo e amor. Desta forma, impedir que alguém 
manifeste a sua sexualidade é fazer com que 
a pessoa viva pela metade, seja incompleta e 
infeliz”, escreve a advogada Patrícia, que já foi 
presidente nacional da Comissão de Direito 
Homoafetivo do IBDFAM. 

População LGBT está entre aquelas 
mais vulneráveis à violência no Brasil
 Apenas em 2017 foram contabilizados 179 assassinatos de travestis 
ou transexuais. A cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada no Brasil.
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“A função do registrador transcende à 
de um burocrata que recebe papéis”
Tabeliã e transexual, Carla Watanabe fala sobre a importância do Provimento nº 73 
para a população transgênera e sobre sua trajetória de vida e autoaceitação. 
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“A edição do Provimento 
CNJ/73 foi de extrema 

valia, pois instrumentalizou 
aos transgêneros esse 

procedimento de acesso à 
cidadania”

Carla Watanabe é bacharel em Engenharia de 
Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica (ITA), onde recebeu o 
Prêmio Metal Leve – Turma 91 por ter sido 
a melhor aluna do curso. Além disso, é gra-
duada em Direito pela Universidade de Brasí-
lia (UnB). Foi cadete-aviador da Aeronáutica, 
engenheira, servidora pública concursada no 
Tribunal de Contas da União e na Câmara dos 
Deputados, e, após aprovação em concurso 
público, se tornou a titular do Registro de Tí-
tulos e Documentos de Ribeirão Preto. 

Atualmente, é titular concursada do 28° Ta-
belião de Notas da cidade de São Paulo e faz 
parte da diretoria do Colégio Notarial do Bra-
sil – Seção São Paulo desde 2008. Também foi 
membro das comissões examinadoras dos 7° 
e 8º concursos de Outorga de Delegações de 
Notas e Registro do Estado de São Paulo. 

Em entrevista exclusiva para a Cartórios 
com Você, a primeira tabeliã transgênero do 
País conta como foi o seu processo de per-
cepção sobre a transexualidade, relembrando 
a autoaceitação pela qual passou, e analisa a 
importância do Provimento 73 e a alteração 
de nome e gênero diretamente nos Cartórios 
de Registro Civil.
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CcV – Qual é a importância do direito ao 
nome para a população transexual?
Carla Watanabe – Primeiro devo destacar 
que transexual é a pessoa cujo sexo psíquico 
difere do biológico, atribuído quando do regis-
tro de nascimento. São pessoas que tradicio-
nalmente são postas à margem da sociedade 
por intolerância ou por sentimentos gratuitos 
de ódio. Carecem de políticas de inclusão so-
cial, principalmente devido à ausência de le-
gislação sobre elas no ordenamento jurídico 
brasileiro. Lembro que o direito ao nome faz 
parte dos direitos da personalidade. Para os 
transgêneros essa questão diz respeito à pró-
pria dignidade; não se trata de mera satisfação 
de caprichos. Situações prosaicas, como uma 
entrevista de emprego, podem ser extrema-
mente sofridas para o transexual que ainda 
não teve alterados seus registros públicos. 
Com certeza, a discriminação se tornará mais 
patente, além da situação de constrangimento 
pela qual passará. 

CcV – Já viveu este problema de discrimina-
ção diretamente?
Carla Watanabe – Já passei por inúmeras 
situações nas quais a divergência entre meu 
nome civil e a minha figura geraram embara-
ços profundos. Quando tenho que apresentar 
meus documentos, começo a temer o que virá. 
E sempre é assim quando faço exames labora-
toriais, embarco em aviões ou mesmo quando 
tenho que fazer um simples cadastro em loja 
de shopping. Invariavelmente, a pessoa que 
me atende começa a ver-me com outros olhos 
e, por vezes, começa a me tratar mal. Já passei 
por situações constrangedoras quando usei 
meu cartão de crédito; já houve lojista que 
queria chamar a segurança do centro de com-
pras porque imaginou que eu estivesse come-
tendo estelionato. Imaginem situações como 
essa perpetuadas no dia-a-dia. Assim, é fácil 
concluir porque o direito à alteração de nome 
é peça essencial para o acesso dessa minoria 
à plena cidadania.

CcV – Como avalia a edição do Provimen-
to nº 73/2018 que permite a alteração de 
nome e sexo diretamente nos Cartórios de 
Registro Civil?
Carla Watanabe – Parece-me que a ideia ori-
ginal do acórdão do Supremo Tribunal Federal 
– STF proferido na ADI 4275 foi a de dar aos 
transgêneros a possibilidade de, por simples 
declaração, alterar nome e gênero perante os 
registros públicos. A linha seguida é a mais 

moderna atualmente, pois vai ao encontro da 
tendência de despatologizar a transexualida-
de, não mais sendo exigíveis laudos médicos, 
psicológicos ou psicossociais. O Provimento 
73 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
a seu turno, ao regulamentar esse acórdão, 
preocupou-se bastante com a questão patri-
monial, uma vez que exigiu diversas certidões 
que comprovariam a situação perante credo-
res da pessoa que almeja a retificação. É cer-
to que a existência de dívidas não impede as 
modificações, mas a preocupação com a ação 
de eventuais fraudadores permeia a regula-
mentação. O que muitas vezes pode ser uma 
exigência com pouco efeito prático, pois os 
números da carteira de identidade e do CPF 
permanecerão os mesmos após a alteração do 
gênero e do prenome. Ou seja, acompanharão 
o devedor após a retificação. Outra questão é 
que o provimento exige a inexistência de ação 
judicial na qual seja pleiteada a retificação, 
para evitar desfechos contraditórios. Essa dis-
posição, muitas vezes pode atrasar a alteração 
de nome e gênero. Eu já tenho uma ação judi-
cial em andamento há quase um ano; paralela-
mente, entrei com o pedido de retificação em 
outro estado da federação, onde nasci. Meu 
pedido foi recusado pelo colega registrador 
civil, que se recusou até a conversar comigo, 
sob a alegação de inexistência de provimento 
do CNJ que regulamentasse o assunto. Ago-
ra, tenho que preliminarmente formalizar a 
desistência do processo judicial para poder fi-
nalmente dar entrada novamente no cartório. 
Provavelmente terei de renovar pela terceira 
vez todas as certidões que apresentei em cada 
instância. E, como as realidades regionais são 
muito díspares, não tenho plena certeza de 
sucesso. A Justiça Eleitoral e a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil adotam o sistema 
da simples declaração para a modificação de 
seus registros. Assim, perante elas obtive fa-
cilmente a modificação de meu nome no título 
de eleitor e no Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF. Decerto sempre haverá pessoas mal-in-
tencionadas dispostas a aproveitar brechas 
legais para obter vantagens ilícitas; porém, a 
realidade é que a imensa maioria dos trans-
gêneros deseja apenas um nome que ajude a 
tornar sua existência mais digna.

CcV – Qual o significado dessa normatiza-
ção para a população de transgêneros?
Carla Watanabe – Com certeza, o provimen-
to visa uniformizar a aplicação do acórdão do 
STF e, com essa providência, garantir o acesso 
dessa minoria a uma vida mais digna. Acom-
panhei a edição dos provimentos estaduais e 
também a proposta inicial do provimento do 
CNJ. Houve uma evolução na redação final, 
pois em alguns textos, havia a previsão de que 
a existência de apontamentos em certidões 
impediria a alteração do registro. A perma-
nência desse impeditivo contrariaria em tudo 
o acórdão do STF na ADI 4275. Subordinaria 
a dignidade da pessoa humana, que é o valor 
supremo que resume todos os direitos fun-
damentais, a interesses de credores. Alguém 
endividado não teria direito a mudar o nome 
e deveria continuar a sofrer discriminação por 
esse motivo. Assim, a edição do Provimento 
CNJ/73 foi de extrema valia, pois instrumenta-

lizou aos transgêneros esse procedimento de 
acesso à cidadania. Há disparidades regionais 
que podem, em um primeiro momento, dificul-
tar o acesso à retificação; porém, a tendência é 
a de que, em futuro próximo, o procedimento 
seja uniforme em todo o território nacional.

CcV – Neste contexto, como avalia a função do 
registrador civil como operador do Direito?
Carla Watanabe – Não é à toa que os cartó-
rios de registro civil são considerados ofícios 
da cidadania. É neles que são realizados atos 
essenciais para a existência de direito das pes-
soas. E no caso dos transgêneros não é dife-
rente. É o registrador civil quem receberá os 
documentos e será o agente estatal que exami-
nará a procedência do pedido de retificação. 
A função do registrador transcende à de um 
burocrata que recebe papéis. Será sua atuação 
que garantirá o acesso de um segmento que 
sofre com ódios e discriminações a serviços e 
a equipamentos do Estado. O principal proble-
ma dos transgêneros, em termos de políticas 
públicas, é a sua invisibilidade. Nós apenas 
mal conhecemos os números da violência 
contra essa população. Mas cada aflição, cada 
restrição, é desconhecida, pois muitas vezes 
a discriminação é silenciosa. Eu sempre con-
siderei que, para qualquer profissional, prin-
cipalmente para os operadores do Direito, a 
sensibilidade social é requisito obrigatório. Os 
transgêneros são pessoas que têm um históri-
co de vida de violência e de preconceitos. São 
pessoas que, não raro, são expulsas da famí-
lia e da escola. São jogadas à marginalidade 
e à prostituição como única oportunidade de 
sobrevivência. Assim, a pessoa que atende 
aquele cidadão que busca seus serviços de-
veria despir-se de seus próprios preconceitos. 
Como disse anteriormente, o oficial do regis-
tro civil do local de meu nascimento se recu-
sou a conversar comigo quando o procurei 
sobre minha pretensão de retificar prenome e 
gênero com base no acórdão do STF. Se agiu 
dessa forma com um colega de profissão, ima-
gine como o fará com o usuário comum que o 
procura. O titular da delegação deveria evitar 
essas situações de constrangimento e atender 
sem discriminação quem o procura, além de 
ter a sensibilidade de perguntar, por exemplo, 
com toda discrição, como a pessoa transgê-
nera deseja ser chamada. É um aprendizado; 
o importante, porém, é que mais uma vez, os 
titulares das serventias extrajudiciais tiveram 
reconhecido no STF e no CNJ seu papel na 
sociedade e tenho certeza que atenderão com 
presteza a população.

CcV – Como está a regulação deste direito 
à população transexual nos demais países 
do mundo?
Carla Watanabe – A Argentina é um exemplo 
mundial nos direitos LGBTI. É um País de maio-

“Os transgêneros desejam 
apenas um nome que 

ajude a tornar sua 
existência mais digna”

“Não é à toa que os 
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para a existência de direito 
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ria católica que em julho de 2010 aprovou a 
Lei do Casamento Igualitário, ou homoafetivo; 
e que, em maio de 2012, editou a Lei de Igual-
dade de Gênero, que permitiu aos transgêneros 
realizarem a retificação diretamente no regis-
tro civil, sem qualquer interferência estatal, 
além de criar diversas políticas de inclusão 
social. Acredito sim que o Poder Judiciário 
brasileiro permitiu um avanço semelhante na 
questão dos registros públicos. A pessoa pode 
dirigir-se ao cartório, munida dos documentos 
que o Provimento CNJ/73 exigiu e, adminis-
trativamente, conseguir essa retificação. Tudo 
independentemente de cirurgia prévia ou de 
pareceres médicos e psicossociais, como já o 
é na Argentina. Vejam que essa é a visão mais 
moderna, na qual a transexualidade deixa de 
ser considerada doença. Exatamente como a 
Organização Mundial da Saúde – OMS passou 
a entender com a edição, em 18/06/2018, da 
nova Classificação Internacional de Doenças – 
CID 11, na qual a transexualidade deixa de ser 
considerada distúrbio mental. A Argentina se 
adiantou a esse entendimento e criou ainda, 
por meio da lei de 2012, uma série de políticas 
públicas para os transgêneros, no mesmo sen-
tido do preconizado pela OMS na nova CID 11, 
que entrará em vigor em 01/01/2022. É ne-
cessário entender que o tratamento outorgado 
à retificação de nome e gênero do transexual 
passou por diversas fases, sempre sujeitas a 
pronunciamento judicial. Quando se abando-
nou a negativa pura e simples, passou-se a exi-
gir a esterilização voluntária, ou seja, a cirurgia 
de redesignação sexual, como requisito básico 
para a modificação em registros públicos.

CcV – Como se deu esta mudança na Europa?
Carla Watanabe – Os países europeus foram 
vanguardistas, principalmente com a edição 
da Convenção Europeia dos Direitos do Ho-
mem. Tribunais da Comunidade Europeia 
reformaram diversas decisões de tribunais 
nacionais e garantiram a transexuais a retifi-
cação de nome. Na grande maioria dos paí-
ses europeus, a possibilidade de retificação 
de nome e gênero teve por base construções 
jurisprudenciais, as quais exigiam prévia ci-
rurgia de redesignação sexual. Foi assim na 
França e na Itália. O primeiro grande passo 
foi dado pelo Reino Unido quando, em 2004, 
dispensou a realização da cirurgia de redesig-

nação sexual para a retificação de nome e gê-
nero. Porém, continuou a exigir a apresenta-
ção de dois laudos médicos que atestem estar 
a pessoa submetida a tratamento hormonal, 
além de pareceres de que ela viva segundo as 
convenções sociais do sexo ao qual pertença 
psiquicamente. A Espanha editou lei em 2007 
que, além de não exigir a cirurgia, simplificou 
os procedimentos necessários para a retifica-
ção. Mas continuou a exigir os laudos médi-
cos e a submissão a tratamentos hormonais. 
Portugal foi além. Em 2011, editou lei que 
também dispensou a cirurgia de redesignação 
e também tornou inexigível a existência pré-
via de qualquer tratamento médico. Reduziu 
em muito o trâmite burocrático, pois passou 
a solicitar apenas um requerimento escrito no 
registro civil, acompanhado de um parecer as-
sinado por dois médicos. O interessante foi a 
concessão do prazo de oito dias úteis para a 
concessão de resposta ao pedido.

CcV – Apesar da decisão do Supremo e do 
Provimento da Corregedoria Nacional, ain-
da é necessária uma lei sobre o tema?
Carla Watanabe – É uma característica bra-
sileira o fato de principalmente o Poder Ju-
diciário ser o ator que concretiza os direitos 
das minorias LGBTI. Infelizmente o Legislativo 
não faz avançar iniciativas de lei que tratem 
do assunto devido a pressões de grupos con-
servadores. Foi o que ocorreu na retificação 
de registros públicos dos transgêneros, no di-
reito à adoção, no direito previdenciário e na 
união estável e no casamento homoafetivos, 
todos tornados possíveis pela ação moderni-
zadora do Judiciário. Ferdinand Lassalle criou 
uma visão sociológica sobre o que é a Cons-
tituição. Eu acredito que é possível estendê-la 
para compreender-se toda a produção legisla-
tiva. Assim, entendo que o Poder Legislativo 
é a soma dos fatores reais de poder; é uma 
caixa de ressonância da sociedade. Alguns 
setores, porém, têm representação claramen-
te hipertrofiada no Parlamento. Esses grupos 
barram toda iniciativa de avanço de direitos 
civis e tentam reverter mesmo os já conquis-
tados. Como atualmente vivemos um semipar-
lamentarismo no Brasil, o Executivo segue a 
tendência desses grupos e também inviabiliza 
políticas públicas que poderiam levar à expan-
são de direitos das minorias. O Judiciário, por 
sua vez, desenvolveu uma postura garantista, 
principalmente devido ao ativismo judicial. 
Assim, pelo menos no médio prazo, eu vejo 
com extremo ceticismo a possibilidade de edi-
ção de qualquer lei formal que venha a am-
parar qualquer direito dos transgêneros, ou a 
criminalizar qualquer conduta homofóbica. O 
que é de estranhar, pois o país mais parecido 
com o Brasil é justamente a Argentina. Lá a 
Lei de Igualdade de Gênero foi aprovada pelo 
Senado em 2012 sem nenhum voto contrário. 
Dos 72 parlamentares, 55 votaram a favor e 
houve uma única abstenção. Será que todos 
esses representantes da Nação Argentina têm 
mentalidades completamente diversas dos 
seus congêneres brasileiros? Não consigo 
entender como uma casa legislativa de um 
país com as mesmas dificuldades e virtudes 
do nosso possa ter um comportamento tão 
diferente. Será que a dignidade da pessoa hu-

mana naquele país platino é tão diferente da 
nossa? Por exemplo, há no Brasil o Projeto de 
Lei João W. Nery (PL 5.002/2013), de autoria 
dos Deputados Jean Wyllys e Érika Kokay, que 
segue a lei argentina em termos de retifica-
ção de nome e de criação de políticas públicas 
para transgêneros. É uma iniciativa cuja tra-
mitação não segue adiante na Câmara dos De-
putados por todos esses motivos que expus.

CcV – Há quanto tempo a senhora se per-
cebeu transexual? Como foi o processo de 
transição e de autoaceitação?
Carla Watanabe – Não tenho nenhuma lem-
brança na qual já não convivesse com meu 
conflito interno. Desde a minha mais tenra 
idade, tinha certeza de que desejava pertencer 
ao gênero oposto ao descrito no meu registro 
de nascimento. Eu tentava esconder de todos 
essa minha condição. Mesmo assim, sofria 
“bullying” na escola; meus pais e meus irmãos 
viviam me policiando; e eu, que tive uma 
criação estritamente católica, rezava para me 
livrar dessa “tentação”. Eu sabia que a transe-
xualidade era parte indissociável de mim, mas 
a ideia de pecado que vinha com ela me ator-
mentava. Tinha pesadelos recorrentes e uma 
sensação de culpa sem fim. Como resultado, 
desenvolvi depressões profundas, que mar-
caram minha vida inteira. Tinha conquistas 
pessoais e profissionais, mas não via sentido 
nelas. Viver não tinha significado algum para 
mim. Eu sempre me automediquei com hor-
mônios, desde a adolescência até a vida adul-
ta. Mas via a transição plena como um ideal 
longínquo, inacessível. Imaginava que perde-
ria tudo, minha família, meus amigos e minha 
profissão. Eu não sabia se estaria disposta a 
pagar esse preço. Afinal, a vida de uma pessoa 
transexual é muito solitária; chegamos mesmo 
a ficar auto-referenciadas. Devido ao medo da 
rejeição, por não ter ninguém com quem re-
partir essas aflições, a tendência ao suicídio 
nessa população é muito grande. Mas chegou 
um momento em que eu não suportava mais 
levar uma vida de fingimentos; não tinha mais 
como me esconder. Então resolvi que levaria 
minha transição até as últimas consequências, 
mesmo com o risco de perder tudo o que hou-
vera construído. Deixei o cabelo crescer e pas-
sei a adotar pequenos cuidados cosméticos. 
Foi o suficiente para começar a ser confundida 
nas ruas. Mesmo de terno e gravata, eu causa-
va confusão nas pessoas quanto ao gênero ao 
qual pertenceria. E assim veio com toda força 
a discriminação. É estranho passar de uma 
posição de proeminência na sociedade para a 
de um pária dela. Mas foi o que aconteceu co-
migo. Era maltratada em estabelecimentos co-
merciais, em portarias nas quais eu tinha que 
me identificar e mesmo em situações cotidia-
nas, como ao visitar livrarias. Houve pessoas 
que, do nada, dirigiam xingamentos a mim. 
Todas essas situações me derrubavam, mas 
eu tirava forças nem sei de onde para seguir 
adiante. Até que chegou um ponto em que eu 
deixei de ter aparência andrógina e passei a 
ter um visual predominantemente feminino. 
As situações de constrangimentos foram re-
duzidas em número e em intensidade. Apenas 
ocorriam quando apresentava documentos de 
identificação. E a Carla foi invadindo todos os 
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espaços sociais. Na família, nos passeios do-
minicais na Avenida Paulista, nos shoppings. 
Até que finalmente chegou à vida profissional. 
O que eu concluí? Que a caminhada é árdua, 
mas combati o bom combate. A autoaceitação 
é um processo. Todos sempre me ensinaram 
que a transexualidade é errada, é um pecado, 
e eu sempre lutei contra ela. É difícil reverter 
esses valores que eu acabei internalizando e 
que ficaram entalhados em mim. Quem sabe 
algum dia eu consiga me aceitar por inteira.

CcV – De que forma avalia a percepção dos 
seus familiares com relação ao assunto? E 
da equipe do cartório?
Carla Watanabe – Durante minha infância, 
adolescência e como adulta, vivi a rejeição à 
transexualidade pela minha família, por ami-
gos e por colegas da escola. Tive de me es-
conder pela vida inteira. Assim, esperava de 
todos a mesma reação negativa que sempre 
me acompanhou. Pensava que, ao me assumir, 
passasse a levar uma vida solitária, como a 
que internamente já levava. O primeiro gran-
de passo foi na minha família adulta. Todos 
começaram a estranhar as transformações pe-
las quais passei, diziam palavras de censura, 
mas ficavam nisso. Até que eu me revelei à 
minha filha e à minha companheira. Houve o 
espanto inicial, mas ali obtive o apoio para se-
guir adiante. Surpreendi-me com a reação da 
minha filha, pois ela me disse apenas que eu 
deveria ser feliz. Com meus irmãos, demorei 
um pouco mais; porém, se eles não me acei-
taram plenamente, ao menos me respeitam. 
A partir daí, apresentei-me aos amigos e a 
outros colegas tabeliães. Não sofri nenhuma 
rejeição explícita; ao contrário, ouvi muitas 
palavras de conforto e de encorajamento. O 
trabalho foi o último local em que me assumi. 
Não sei o porquê, mas tinha muito medo em 
me assumir naquele ambiente. Como em ou-
tros cenários, esperava reações negativas; po-
rém, eu não esperava o que ocorreu. Convo-
quei uma reunião de manhã na minha sala e lá 
eu me expus, contei a todos que era transgê-
nera. Confesso que tremi nas bases, pois era 
algo inédito para mim; afinal, tornava público 
o maior segredo de minha existência. Mas eu 
sabia que era algo que deveria ser feito para a 
minha felicidade e, por conseguinte, para a de 
todos os que trabalham comigo. Surpreenden-
temente, recebi apoio de cada funcionário. Os 
mais próximos me disseram que formariam 
uma espécie de “rede protetiva” contra aque-
les que tentassem me discriminar. A partir 
daquele momento, todos do 28º Tabelião fica-
mos mais unidos do que nunca. Houvéramos 
passado por momentos de turbulência em 
2017. Tive de demitir meu ex-substituto que 
me acompanhou por 12 anos, por ele mudar 
drasticamente de comportamento, me trair e 
por pesarem sobre ele suspeitas de prática de 
crimes de peculato e de falsificação ideológi-
ca de documento público. O comportamento 
dele quase me gerou responsabilização dis-
ciplinar. Ainda por cima, perdi meu pai, que 
era muito querido por todos do cartório. Mas 
exatamente o que eu pensava que viesse a ser 
motivo de controvérsia, ou seja, a revelação 
de minha transexualidade, acabou por fazer 
com que atingíssemos um novo patamar de 

relacionamento no 28º Tabelião. Nenhuma 
aplicação de qualquer teoria de administração 
de pessoal seria tão eficaz. E tem sido assim 
no dia-a-dia. Os funcionários tiveram de lidar 
muitas vezes com o preconceito de alguns 
usuários, mas agiram como se deve encarar 
a transexualidade: como uma característica da 
pessoa. Assim, aqueles clientes não se sentiam 
à vontade para propagar qualquer discurso de 
ódio contra mim.

CcV – Qual é o impacto de ser a 1ª tabeliã 
transexual no estado de São Paulo? O que 
isso representa para a cena LGBT no Brasil?
Carla Watanabe – Sei que estou sendo pio-
neira. Fui a primeira engenheira transgênera a 
pedir a inclusão do nome social nos registros 
do Conselho Federal de Engenharia – (Con-
fea); e não tenho notícia de outra notária trans 
no País. A visibilidade que se alcança com esse 
pioneirismo ajuda a reduzir o estigma da tran-
sexualidade. É necessário que ela não mais 
seja vista como aberração, mas como uma 
característica. Ninguém escolhe nascer trans-
gênero. Por que alguém escolheria viver em 
meio à discriminação e à violência? Ser objeto 
de ódio? Não foi por falta de caráter ou por 
doença que eu me assumi, mas sim porque 
não aguentava mais sofrer, continuar a fugir 
de mim mesma. Entendo que meu papel é o 
de continuar a trabalhar com a mesma serie-
dade que sempre procurei ter, de mostrar que 
a característica da transexualidade não deixa 
ninguém mais ou menos inteligente, menos 
ou mais capaz. Dessa forma, espero contribuir 
para que a sociedade deixe de usar o termo 
“transexual” como um adjetivo determinante 
da pessoa, exatamente como ninguém deveria 
ser qualificado profissionalmente por ser alto 
ou baixo, preto ou branco, gordo ou magro, mu-
çulmano ou católico. Acima de tudo, deve ficar 
claro que somos todos pessoas: só e tudo isso.

CcV – O que falta para uma maior inclusão 
de pessoas trans na atividade extrajudicial?
Carla Watanabe – A principal providência é 
a de fazer a educação chegar a essa minoria. 
Pessoas trans sofrem com discriminação na 
família e na escola. São expulsas de casa e 
não aguentam o “bullying” dos colegas de sala 
de aula. Como resultado, formam um grupo 
com pouca instrução formal e que é empur-
rado para a marginalidade e para a prostitui-
ção. Concluir o ensino fundamental já é uma 
grande conquista, pois essas pessoas vivem 
um dia-a-dia de violência e têm perspectiva 
de vida baixíssima. Eu conheci e convivi com 
algumas dessas pessoas. Acompanhei a luta 
quixotesca delas pela sobrevivência, vi mui-
tas morrerem, e posso testemunhar o quanto 
a família e a sociedade podem ser cruéis. A 
grande aspiração profissional que é permitida 
a essas pessoas é a de trabalharem em setores 
nos quais os transgêneros sejam “tolerados”, 
como nas áreas da estética e da beleza. Ape-
nas assim conseguem fugir das estatísticas 
perversas de assassinatos e de violência que 
fazem com que a expectativa média de vida 
dos transexuais seja de apenas 35 anos. Outra 
parcela das pessoas trans sente-se obrigada a 
se esconder, com medo de rejeição. Receiam 
perder a família, amigos e a vida profissional. 

Aí carregam consigo por anos a dor de não 
assumir a verdadeira identidade, o que pode 
levar a transtornos psiquiátricos e ao suicídio. 
Esse grupo pode atingir um grau elevado de 
educação formal, mas permanece invisível. É 
apenas quando a sociedade perceber que a 
transexualidade é uma característica pessoal 
que a maior parte dessas pessoas passará a 
ter coragem de se assumir. Entretanto, eu sei 
o quanto todos esses receios podem se tornar 
a pior realidade. Tive contato com excelentes 
profissionais que, ao se assumirem, perderam 
o emprego ou os clientes, foram abandonados 
pela família e mal tiveram como se manter. 
Alguns tiveram de recorrer à prostituição 
para não morrerem de fome; houve quem 
pediu asilo em outro país. Eu, por exemplo, 
não creio ser a primeira notária ou a primeira 
engenheira transgênera do País; sou apenas a 
que primeiro teve a disposição de se assumir 
publicamente. Há muitas trans que estão es-
condidas, com medo de se revelar e de perder 
tudo o que já conquistaram. Assim, não é dei-
xando de discutir sobre a transexualidade que 
as pessoas deixarão de ter essa característica. 
Ninguém “vira transexual” ou deixa de sê-lo. 
Ao contrário, é aprendendo sobre o outro é 
que é possível entendê-lo e, portanto, respei-
tá-lo. De outra forma, se elegermos tabus, só 
alimentaremos discriminações e formaremos 
ignorantes que têm a intolerância como nor-
te. Se você recusa pessoas com determinadas 
características, o problema é seu. O que você 
não pode fazer é obrigar essa pessoa a viver 
de acordo com seus valores. Apenas viva e a 
deixe viver, pois a felicidade dela não interferi-
rá na sua. Apenas por meio da educação inclu-
siva é possível reduzir esse ódio que algumas 
pessoas têm gratuitamente contra os transgê-
neros. Se desde a infância entendermos que 
pessoas são diferentes, mas são todas iguais, 
descobriremos que há diversidade em tudo e 
que todos deveriam ser aceitos como são. Ao 
aprendermos a respeitar o outro pelo que ele 
é, sem rejeitá-lo devido a características con-
tingentes, surgirá a possibilidade de mais e 
mais pessoas ascenderem socialmente. E, por-
tanto, mais transgêneros seguirão a carreira 
do extrajudicial, cujo acesso já é plenamente 
democratizado, pois acessível por intermédio 
de concurso público.

“Ninguém escolhe nascer 
transgênero. Por que alguém 
escolheria viver em meio à 
discriminação e à violência? 

Ser objeto de ódio? Não 
foi por falta de caráter ou 

por doença que eu me 
assumi, mas sim porque 

não aguentava mais sofrer, 
continuar a fugir de mim 

mesma.”
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Provimento nº73, de 28 de junho de 2018.

Dispõe sobre a averbação da alteração do 
prenome e do gênero nos assentos de nasci-
mento e casamento de pessoa transgênero no 
Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais e 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do Poder Judiciário dos 
atos praticados por seus órgãos [art. 103-B, § 
4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988 
(CF/88)];

CONSIDERANDO a competência do Poder 
Judiciário de fiscalizar os serviços dos RCPNs 
(arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88);

CONSIDERANDO a competência do Corre-
gedor Nacional de Justiça de expedir provi-

Leia a íntegra do Provimento nº 73/2018 
da Corregedoria Nacional de Justiça

mentos e outros atos normativos destinados 
ao aperfeiçoamento das atividades dos ofícios 
do RCPN (art. 8º, X, do Regimento Interno do 
Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos registra-
dores do RCPN de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 
e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 
1994);

CONSIDERANDO a legislação internacional 
de direitos humanos, em especial, o Pacto de 
San Jose da Costa Rica, que impõe o respeito 
ao direito ao nome (art. 18), ao reconhecimen-
to da personalidade jurídica (art. 3º), à liberda-
de pessoal (art. 7º.1) e à honra e à dignidade 
(art. 11.2);

CONSIDERANDO a Convenção Interamerica-
na de Direitos Humanos, da qual a República 
Federativa do Brasil é signatária e cujos dis-
positivos devem ser observados sob pena de 

responsabilidade internacional;

CONSIDERANDO a Opinião Consultiva n. 
24/17 da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, que trata da identidade de gêne-
ro,igualdade e não discriminação e define as 
obrigações dos Estados-Parte no que se refere 
à alteração do nome e à identidade de gênero;

CONSIDERANDO o direito constitucional à 
dignidade (art. 1º, III, da CF/88), à intimidade, 
à vida privada, à honra, à imagem (art. 5º, X,da 
CF/88), à igualdade (art. 5º, caput, da CF/88), 
à identidade ou expressão de gênero sem dis-
criminações;

CONSIDERANDO a decisão da Organização 
Mundial da Saúde de excluir a transexualidade 
do capítulo de doenças mentais da Classifi-
cação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID);

CONSIDERANDO a possibilidade de o Brasil, 

rEgirtro Civil
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como Estado-Membro das Nações Unidas, 
adotar a nova CID a partir de maio de 2019, 
quando da apresentação do documento na 
Assembleia Mundial da Saúde, sendo permi-
tidos, desde já, o planejamento e a adoção de 
políticas e providências, inclusive normativas, 
adequadas à nova classificação;

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal que conferiu ao art. 58 da Lei n. 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, interpre-
tação conforme à Constituição Federal, reco-
nhecendo o direito da pessoa transgênero que 
desejar, independentemente de cirurgia de 
Redesignação ou da realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, à substituição 
de prenome e gênero diretamente no ofício 
do RCPN (ADI n. 4.275/DF);

CONSIDERANDO a decisão proferida nos 
autos do Pedido de Providências n. 0005184-
05.2016.2.00.0000, em trâmite no Conselho 
Nacional de Justiça,

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre a averbação da alteração 
do prenome e do gênero nos assentos de nas-
cimento e casamento de pessoa transgênero 
no Registro Civil das Pessoas Naturais.

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos com-
pletos habilitada à prática de todos os atos da 
vida civil poderá requerer ao ofício do RCPN 
a alteração e a averbação do prenome e do 
gênero, a fim de adequá-los à identidade au-
topercebida.
§ 1º A alteração referida no Caput deste artigo 
poderá abranger a inclusão ou a exclusão de 
agnomes indicativos de gênero ou de descen-
dência.
§ 2º A alteração referida no caput não com-
preende a alteração dos nomes de família e 
não pode ensejar a identidade de prenome 
com outro membro da família.
§ 3º A alteração referida no caput poderá ser 
desconstituída na via administrativa, median-
te autorização do juiz corregedor permanente, 
ou na via judicial.

Art. 3º A averbação do prenome, do gênero 
ou de ambos poderá ser realizada diretamente 
no ofício do RCPN onde o assento foi lavrado.

Parágrafo único. O pedido poderá ser formu-
lado em ofício do RCPN diverso do que lavrou 
o assento; nesse caso, deverá o registrador 
encaminhar o procedimento ao oficial compe-
tente, às expensas da pessoa requerente, para 
a averbação pela Central de Informações do 
Registro Civil (CRC).

Art. 4º O procedimento será realizado com 
base na autonomia da pessoa requerente, 
que deverá declarar, perante o registrador do 
RCPN, a vontade de proceder à adequação da 
identidade mediante a averbação do prenome, 
do gênero ou de ambos.
§ 1º O atendimento do pedido apresentado ao 
registrador independe de prévia autorização 
judicial ou da comprovação de realização de 
cirurgia de redesignação sexual e/ou de tra-
tamento hormonal ou patologizante, assim 

como de apresentação de laudo médico ou 
psicológico.
§ 2º O registrador deverá identificar a pessoa 
requerente mediante coleta, em termo pró-
prio, conforme modelo constante do anexo 
deste provimento, de sua qualificação e assi-
natura, além de conferir os documentos pes-
soais originais.
§ 3º O requerimento será assinado pela pes-
soa requerente na presença do registrador do 
RCPN, indicando a alteração pretendida.
§ 4º A pessoa requerente deverá declarar a 
inexistência de processo judicial que tenha 
por objeto a alteração pretendida.
§ 5º A opção pela via administrativa na hipóte-
se de tramitação anterior de processo judicial 
cujo objeto tenha sido a alteração pretendida 
será condicionada à comprovação de arquiva-
mento do feito judicial.
§ 6º A pessoa requerente deverá apresentar 
ao ofício do RCPN, no ato do requerimento, 
os seguintes documentos:
I – certidão de nascimento atualizada;
II – Certidão de casamento atualizada, se for 
o caso;
III – cópia do registro geral de identidade (RG);
IV – cópia da identificação civil nacional (ICN), 
se for o caso;
V – cópia do passaporte brasileiro, se for o 
caso;
VI – cópia do cadastro de pessoa física (CPF) 
no Ministério da Fazenda;
VII – cópia do título de eleitor;
IX – cópia de carteira de identidade social, se 
for o caso;
X – comprovante de endereço;
XI – certidão do distribuidor cível do local de 
residência dos últimos cinco anos (estadual/
federal);
XII – certidão do distribuidor criminal do local 
de residência dos últimos cinco anos (esta-
dual/federal);
XIII – certidão de execução criminal do local 
de residência dos últimos cinco anos (esta-
dual/federal);
XIV – certidão dos tabelionatos de protestos 
do local de residência dos últimos cinco anos;
XV – certidão da Justiça Eleitoral do local de 
residência dos últimos cinco anos;
XVI – certidão da Justiça do Trabalho do local 
de residência dos últimos cinco anos;
XVII – certidão da Justiça Militar, se for o caso.
§ 7º Além dos documentos listados no pará-
grafo anterior, é facultado à pessoa requeren-
te juntar ao requerimento, para instrução do
procedimento previsto no presente provimen-
to, os seguintes documentos:
I – laudo médico que ateste a transexualida-
de/travestilidade;
II – parecer psicológico que ateste a transe-
xualidade/travestilidade;
III – laudo médico que ateste a realização de 
cirurgia de redesignação de sexo.
§ 8º A falta de documento listado no § 6º im-
pede a alteração indicada no requerimento 
apresentado ao ofício do RCPN.
§ 9º Ações em andamento ou débitos penden-
tes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI e XVII do § 6º, não impedem a aver-
bação da alteração pretendida, que deverá ser 
comunicada aos juízos e órgãos competentes 
pelo ofício do RCPN onde o requerimento foi 

formalizado.

Art. 5º A alteração de que trata o presente 
provimento tem natureza sigilosa, razão pela 
qual a informação a seu respeito não pode 
constar das certidões dos assentos, salvo por 
solicitação da pessoa requerente ou por deter-
minação judicial, hipóteses em que a certidão 
deverá dispor sobre todo o conteúdo registral.

Art. 6º Suspeitando de fraude, falsidade, má-
fé, vício de vontade ou simulação quanto ao 
desejo real da pessoa requerente, o registra-
dor do RCPN fundamentará a recusa e enca-
minhará o pedido ao juiz corregedor perma-
nente.

Art. 7º Todos os documentos referidos no art. 
4º deste provimento deverão permanecer ar-
quivados indefinidamente, de forma física ou 
eletrônica, tanto no ofício do RCPN em que 
foi lavrado originalmente o registro civil quan-
to naquele em que foi lavrada a alteração, se 
diverso do ofício do assento original.

Parágrafo único. O ofício do RCPN deverá 
manter índice em papel e/ou eletrônico de 
forma que permita a localização do registro 
tanto pelo nome original quanto pelo nome 
alterado.

Art. 8º Finalizado o procedimento de altera-
ção 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 passa-
porte, bem como ao Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE).
§ 1º A pessoa requerente deverá providenciar 
a alteração nos demais registros que digam 
respeito, direta ou indiretamente, a sua identi-
ficação e nos documentos pessoais.
§ 2º A subsequente averbação da alteração 
do prenome e do gênero no registro de nas-
cimento dos descendentes da pessoa reque-
rente 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 casamen-
to dependerá da anuência do cônjuge.
§ 4º Havendo discordância dos pais ou do 
cônjuge quanto à averbação mencionada nos 
parágrafos anteriores, o consentimento deve-
rá ser suprido judicialmente.

Art. 9º Enquanto não editadas, no âmbito dos 
Estados e do Distrito Federal, normas especí-
ficas relativas aos emolumentos, observadas 
as diretrizes previstas pela Lei n. 10.169, de 
29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á às aver-
bações a tabela referente ao valor cobrado na 
averbação de atos do registro civil.
Parágrafo único. O registrador do RCPN, para 
os fins do presente provimento, deverá obser-
var as normas legais referentes à gratuidade 
de atos.

Art. 10. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA


