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Resumo: Fruto de algumas ações de extensão e de pesquisa, o presente artigo caracteriza-
se como uma etnografia em aldeias arquivos, cujo objetivo é compreender o poder de 
nomeação enquanto principal mote de demanda dos e das transexuais junto ao Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Em meio a este mergulho, observa-se que os pleitos 
voltados à modificação de prenome são majoritariamente acatados, mas não sem a 
submissão dos discursos jurídicos aos ditames biomédicos, tal como há décadas expôs 
Michel Foucault em “Eu, Pierre Rivière” e em “O diário de Herculine Barbin”. 
 
Palavras-chave: poder de nomeação, transexuais, TJRS 
 
Abstract: As a result of some actions of extension and research, the current article 
characterizes itself as ethnography in sites of files which aim is to understand the power of 
nomination related to the main topic of the demand among transexuals connected to the 
court of law of Rio Grande do Sul (TJRS). Related to all of this, it is possible to see that the 
plea toward to the modification of the prename are most of them observed, but not without 
the submission of the juridical speeches to the biomedical rules, such as some decades ago 
Michael Foucault in “I am Pierre Rivière” and also “Herculine Barbin’s casebook” was 
exposed. 
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Introdução 
O presente artigo é resultado de ações de pesquisa e de extensão desenvolvidas 

desde 2011 e ligadas em especial ao projeto “Maiorias que são minorias, invisíveis que não 

são dizíveis: etnografia junto aos sujeitos à margem dos discursos dominantes”. Dentre tais 

ações, destaca-se a dissertação recentemente defendida por uma das autoras e orientada 

pela outra, cujo título é homônimo a este trabalho. 

 Paralelamente à discussão e à compreensão do estatuto de humanidade e de 

inumanidade das travestis (BECKER, 2011; BECKER, 2011b), pesquisadores ligados ao 

grupo Diverso se debruça(ra)m sobre as representações que dados e precisos discursos 

jurídicos produzem acerca dos(as) negros(as), das mulheres indígenas e das/os 

transexuais. Neste momento, exploraremos as representações que os discursos gaúchos do 

tribunal estadual constroem sobre as/os transexuais e, então, suas demandas. 
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 Como o próprio título anuncia, a metodologia “carro chefe” por nós utilizada foi a 

etnografia em aldeias arquivos (BECKER & MARCHETTI, 2013; BECKER & OLIVEIRA, 

2013; BECKER, SOUZA e OLIVEIRA, 2013), que se tornou possível face à coleta de 

acórdãos junto ao TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). Mas antes, 

esclarecemos que nos concentramos no Rio Grande do Sul (RS) tanto em razão da 

significação a ele atribuída de ser um estado progressista junto ao Judiciário (BECKER, 

2008; BECKER & OLIVEIRA, 2013), quanto pelo fato da influência colonizadora dos 

gaúchos no estado de Mato Grosso do Sul (MS), lócus de onde partiram e partem as ações 

de pesquisa e de extensão do grupo Diverso/CNPq. Feitos estes esclarecimentos, ao digitar 

no campo de busca de jurisprudência do TJRS as palavras “transexual” e “transexuais”, 

obtivemos 22 (vinte e dois) resultados em abril de 2012. Ao fazê-lo utilizando as palavras 

“transexualidade” e “transexualismo”, chegamos respectivamente a 10 (dez) e a 27 (vinte e 

sete) documentos. Apesar de encontrar essa quantidade de julgados, o site só 

disponibilizava a versão integral do documento dos 14 (catorze) mais recentes. Desses, nos 

ativemos a 12 (doze) que faziam menção a demandas de transexuais, quantitativo objeto de 

nossas análises. Estas omissões tornam-se valiosas para se refletir posteriormente no que 

diz respeito à metodologia e aos obstáculos produzidos pelo contexto jurídico quanto à 

pesquisa. Ao selecionarmos os 14 (catorze) acórdãos, nosso movimento foi o de perceber 

as informações que se repetiam em relação aos mesmos. Nesse sentido, saltaram aos 

nossos olhos as demandas de alteração de prenome, levando-nos à análise mais cuidadosa 

do poder desta nomeação ou da nominação. 

 Desta forma, exploraremos de maneira sucinta, a diferença de reação à mudança de 

prenome, o próprio poder de nomeação, as interpretações em relação às/aos transexuais 

com suas buscas por alteração de documentos e como é compreendida a mudança de 

(pre)nome entre, por exemplo, os sujeitos indígenas Guarani e os Kaiowa de MS. 

Reiteramos que trazemos a comparação com algumas lógicas de sociedades indígenas, 

apenas a título de incitamento de futuras pesquisas. Aqui, a justificativa se dá para ressaltar 

como as significações atribuídas às trocas de nomes de transexuais ligam-se à ordem do 

desvio (BECKER, 2008), ao passo que em outras lógicas não necessariamente tais 

alterações ligadas a outros sujeitos são significadas de maneira pejorativa (SILVA, 2013). 

 A escolha dos Guarani e Kaiowá de MS se fez pelo maior estreitamento geográfico e 

pela representatividade das produções sul mato-grossenses na etnologia indígena brasileira. 

Finalmente, cabe a reiteração do esclarecimento introdutório deste artigo, que a comparação 



REVISTA pensata | V.4 N.1  dezembro DE 2014 

 

se dará muito mais como um ensaio ilustrativo, do que como parte da nossa imersão em 

campo e consequente produção etnográfica. 

1. A importância do (pre)nome  

1.1. Sobre o valor simbólico e real da nominação/nomeação 

 Na obra “Sociologia e Antropologia”, Marcel Mauss traça um retrospecto da noção de 

pessoa em algumas sociedades, a nosso ver, tanto para que nos percebamos 

comparativamente quanto para nos mostrar como a própria noção de pessoa se confunde 

com o nome a nós atribuídos. Afinal ou no final das contas, o nome apresenta caráter moral 

e de pertencimento social. Como bem destaca Curt Nimuendajú em seus relatos 

etnográficos sobre os Guarani: 

 

O nome determinado deste modo tem para o Guarani uma significação 
muito superior ao de um simples agregado sonoro usado para chamar seu 
possuidor. O nome, aos seus olhos, é a bem dizer um pedaço do seu 
portador, ou mesmo quase idêntico a ele, inseparável da pessoa. O Guarani 
não “se chama” fulano de tal, mas ele “é” este nome. (NIMUENDAJÚ apud 
SILVA, 2013, p.78). 
 

 Mauss menciona que a ideia do EU tornou-se nítida em nossas civilizações 

recentemente, principalmente no que se refere às ocidentais (MAUSS, 2003, p. 370). Por 

meio desta premissa em desenvolver a compreensão sobre o indivíduo, discorre como o 

conceito de pessoa foi elaborado e lapidado na vida humana e em suas sociedades pela 

religião, costumes, organização social, direitos e estruturas mentais (ibidem, p.371). Algo 

destacado no clássico artigo sobre a noção de pessoa entre as sociedades indígenas, 

redigido por Anthony Seeger, Roberto da Matta e Eduardo Viveiros de Castro (1987). Se 

não, vejamos: 

 

Já a tradição de Mauss, que foi retomada claramente por Dumont, mas que 
aparece com autores como Geertz, inclina-se para uma etnopsicologia 
(Carneiro da Cunha, 1978, p.1), ou uma etnofilosofia – ou seja, considera as 
noções de pessoa enquanto categorias de pensamento nativas – explícitas 
ou implícitas – enquanto, portanto, construções culturalmente variáveis 
(SEEGER et al, 1987, p.14). 
 

 Mauss apresenta, então, as características que informam a pessoa nos Pueblos dos 

Zuñi, nos Kwakiutl (noroeste americano) ou em povos na Austrália. Apesar das 

peculiaridades que existem em cada grupo, o enfoque acaba se dando em como são 
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escolhidos os nomes dentro desses povos – que podem ser em razão da função a ser 

exercida, da repetição dos nomes de antepassados, ordem de nascimento etc. Através 

desses exemplos, Mauss expõe o entendimento nessas diferentes culturas sobre a 

concepção do que vem a ser a “pessoa”. Especificamente quanto ao prenome entre os 

Kwakiutl e suas mudanças, o antropólogo francês destaca que “no caso o nobre, muda com 

sua idade e as funções que ele cumpre em decorrência dessa idade” (MAUSS, 2003, p.376-

77). Mais do que isto, entre eles vigora a mudança dos nomes que marcam os diferentes 

momentos da vida. 

 Em suma, com relação à mutabilidade dos prenomes, entre os mesmos norte-

americanos: 

 

O que está em jogo em tudo isso é portanto mais do que o prestígio e a 
autoridade do chefe e do clã, é a existência mesma destes e dos 
antepassados que se reencarnam nos detentores de tal direito, que revivem 
no corpo dos que carregam seus nomes, cuja perpetuidade é garantida pelo 
ritual em todas as suas fases. A perpetuidade das coisas e das almas só é 
garantida pela perpetuidade dos nomes dos indivíduos, das pessoas 
(ibidem, p.377). 
 

 O (pre)nome é a pessoa face a dois aspectos que cabem ser remarcados a partir da 

digressão maussiana. O primeiro é o fato do (pre)nome denotar a pertença ou o 

pertencimento do indivíduo junto ao grupamento social ao qual ele se refere; e o segundo, é 

que se o nome é a pessoa, esse, por sua vez, está diretamente ligado à produção do próprio 

corpo. Não esqueçamos que, como bem nos lembra Pierre Clastres (2003), a lei em termos 

de normativas sociais das mais diversas sociedades, em especial das indígenas sul 

americanas, inscreve-se sobre o corpo. O mesmo nós estendemos às demandas de 

transexuais que produzem seus corpos na subversão para a reiteração dos imperativos das 

normas de gênero. “Ou, em outros termos, a sociedade dita a sua lei aos seus membros, 

inscreve o texto da lei sobre a superfície dos corpos. Supõe-se, pois, que ninguém se 

esquece da lei que serve de fundamento à vida social da tribo” (CLASTRES, 2003, p.203 – 

grifos do autor). Não destoando, por conseguinte, do quantitativo de demandas no TJRS 

voltadas à troca de nome, sobretudo, face à necessidade da troca deste nome por não 

coincidir com a pessoa/corpo que a porta. Ademais, como bem destaca Becker (2008) em 

sua tese e Coacci (2011) em sua pesquisa voltada às significações do TJMG sobre a 

transexualidade, o discurso jurídico é o criador (também) destes corpos. 

 No processo sob o nº 70013909874, cuja relatora foi Maria Berenice Dias, a 

permissão da troca de nome se fez sustentada pelos ditames do DSM (Diagnostic and 
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Statistical Manual of Mental Disorders), a despeito do entendimento e da defesa da 

necessidade de adequação do nome antes da realização da transgenitalização. “O fato de o 

apelante ainda não ter se submetido à cirurgia para a alteração de sexo não pode constituir 

óbice ao deferimento do pedido em comento” (TJRS, 2014a, p.5). Isto porque a ênfase dada 

pela desembargadora foi a de que o corpo já está produzido no feminino, não cabendo a 

manutenção do nome e do sexo no masculino face à dignidade da pessoa humana e ao fato 

de que a cirurgia é apenas uma questão de tempo. Aliás, no caso em tela, a ingestão 

hormonal se faz há tempos. 

 Neste acórdão não podemos nos deslocar da importância que Maria Berenice Dias 

apresenta no cenário das discussões sobre “homoafetividade”, dentre outras temáticas 

atinentes à sexualidade e ao gênero no contexto jurídico. Destaque cabível pelo fato de ela 

apresentar familiaridade com estas vivências, diferentemente de outros desembargadores. 

 Quanto aos demais julgadores deste mesmo caso, remarcamos trechos do voto do 

desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, veementemente contrário às percepções da antes 

citada juíza: 

 

No caso ora em apreciação, no entanto, sequer essa primeira etapa 
cirúrgica foi ainda cumprida! 
É preciso reconhecer que mesmo nos casos em que ocorre a completa 
transgenitalização, a mudança de sexo será sempre apenas aparente, pois 
os órgãos sexuais cirurgicamente criados são inteiramente desprovidos de 
funcionalidade. Ademais, cromossomicamente não há como modificar a 
característica do indivíduo. Logo, nessas situações o que se verifica é uma 
mera adequação do registro civil à configuração anatômica. Mas, de 
qualquer modo, é certo que, extirpados os órgãos sexuais originais, a 
pessoa não estará mais apta a desempenhar a função reprodutora própria 
de seu sexo de origem (TJRS, 2014a, p.10). 
 

 Seu exotismo quanto à produção do sujeito transexual se torna ainda mais evidente 

com o seguinte excerto: 

 
No entanto, enquanto não extirpados os órgãos sexuais masculinos do 
requerente este estará, em tese, apto a reproduzir como homem. Logo, 
deferir-se a modificação do registro, desde já, para que conste que é 
mulher, poderá ensejar situação verdadeiramente kafkiana, pois, podendo 
potencialmente vir a fecundar uma mulher, será pai. E teríamos então uma 
mulher pai! (ibidem, p. 10-11). 
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 Se o nome é a pessoa e essa se faz na produção da lei inscrita sobre o corpo, tal 

como antes expusemos, o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos reforça a visão 

biomédica do gênero como colado à definição do sexo. 

 Na mesma linha de flexibilização/ampliação da concepção de gênero e da 

transexualidade como não atrelada à cirurgia, quando os sujeitos demandam troca de nome 

e sexo antes da transgenitalização encontra-se o julgamento sob o nº 70041776642, de 

2011. Afeito às discussões mais progressistas, seu relator, o desembargador Rui Portanova, 

não teve o mesmo sucesso que Maria Berenice Dias, já que fora “voto vencido”. Em seu 

caso, o demandante nascido em um corpo feminino, requer a troca de nome de Sara para 

Sandro e de sexo, antes da cirurgia. O desembargador esmiúça a complexidade da cirurgia 

que produz o pênis, diferentemente daquela que produz a vagina, ressaltando que “para 

aferir o gênero da pessoa, importa menos a cirurgia. Renovada vênia, a masculinidade de 

um homem não está restrita aos seus órgãos sexuais” (TJRS, 2014b, p.08). O que 

desejamos destacar é justamente o condão que o nome apresenta para refletir a pessoa que 

porta um dado corpo. 

 A palavra “persona” e o significado que hoje lhe atribuímos, tem origem latina – a 

mesma origem do direito brasileiro. Assim, a pessoa passa a ser “mais do que um elemento 

de organização, mais do que um nome ou o direito a um personagem e a uma máscara 

ritual, ela é um fato fundamental do direito. Em direito, os juristas dizem: há somente as 

personae, as res, e as actiones” (MAUSS, 2003, p.385). 

 Caminhando no mesmo sentido, temos o antropólogo português, João de Pina-

Cabral, que se dedica a estudar com maior profundidade a questão da nomeação de 

pessoas na língua portuguesa, nos dizendo que “o nome identifica e distingue a pessoa ao 

mesmo tempo que a situa num tecido de relações familiares, demarcando o acesso a 

direitos e o assumir de obrigações” (PINA-CABRAL, 2005, p.21). O nome da pessoa e as 

demais questões jurídicas que ele engloba, são regidos em lei no nosso Código Civil, no 

capítulo II, que trata sobre direitos da personalidade, por versarem sobre direitos 

“irrenunciáveis” (que não se pode abdicar ou abrir mão), “indisponíveis” e “intransmissíveis” 

(que não se pode dar a outra pessoa, tratando-se de algo único e individualizante da pessoa 

no meio social). Ainda de acordo com esta lei – denominada de Código Civil , são direitos de 

personalidade também, o direito à vida e à imagem. 

 Retomando as discussões clássicas sobre a questão de nomeação/nominação na 

sociologia/antropologia, para além do mencionado em Mauss, temos a noção de outro 

francês, Pierre Bourdieu (1998; 2009), em suas obras “O poder simbólico” e “Economia das 

trocas linguísticas: o que falar quer dizer”. O que nos interessa destacar é a exposição por 
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parte de Bourdieu sobre as várias formas de poder exercidas a partir da nomeação, 

afirmando que a mais poderosa advém do direito, ou, se preferirmos, do discurso jurídico. 

Este nos diz quem somos e o que é declarado pelo juiz no exercício de sua autoridade, 

extrapolando o limite da sentença. Isto porque os discursos produzidos por uma “sentença 

mandamental” ressoam em outras facetas da vida do indivíduo (em litígio no Judiciário) e é 

tido como verdade inabalável e inquestionável. Algo antes destacado como poder criador. 

Nos dizeres de Bourdieu: 

 
O veredicto do juiz, que resolve os conflitos ou as negociações a respeito de 
coisas ou de pessoas ao proclamar publicamente o que elas são na verdade, 
em última instância, pertence à classe dos actos de nomeação ou de 
instituição, diferindo assim do insulto lançado por um simples particular 
que, enquanto discurso privado – idios logos –, que só compromete o seu 
autor, não tem qualquer eficácia simbólica; ele representa a forma por 
excelência da palavra autorizada, palavra pública, oficial, enunciada em 
nome de todos e perante todos (BOURDIEU, 2009, p.236). 
 

 João de Pina-Cabral (2005, p.10), prossegue, em relação aos papéis sociais que 

desempenhamos atrelados aos nomes pessoais, mencionando que 

 

a etimologia personae deverá alertar-nos para o facto de o conceito de 
pessoa implica chamar e ser chamado – a ideia de ‘apelo’, que tem tão 
fortes ressonâncias legais. Trata-se essencialmente da ideia de que, 
convocando e sendo sujeito à convocação, eu sou reconhecido como actor 
no todo social. Sou, pois, chamado a agir e decidir no interior da socialidade 
através do meu nome, já que, se quiser abstrair-me das responsabilidades 
dessa presença, sou obrigado a assumir o anonimato; isto é, tenho que 
recusar o uso do meu nome. 
 

 Fica fácil de compreender o dito acima por Bourdieu e Pina-Cabral se pegarmos 

como exemplo as/os transexuais ou as travestis. Quando um juiz determina que o sujeito 

porta o sexo X e que seu nome não pode ser alterado em função disso – muitas vezes 

observando apenas outro discurso de autoridade poderosíssimo: o médico –; essas 

decisões decretam e restringem o exercício de vida e da identidade dos sujeitos trans 

(BUTLER, 2003; 2009). Algo explorado por Michel Foucault na pertinente e importante 

apresentação ao diário de Herculine Barbin, especificamente com as coerções por ela 

sofridas e ao mesmo tempo por ela contrapostas por meio do suicídio, enaltecendo a 

resistência do sujeito assujeitado (FOUCAULT, 1982). Sob esta perspectiva Bourdieu 

sublinha que “o direito é a forma por excelência do discurso actuante, capaz, por sua própria 
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força, de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas com a 

condição de se não esquecer que ele é feito por este” (BOURDIEU, 2009, p.237). 

 Simone Becker também nos chama a atenção para questão similar em relação ao 

poder do Direito e controle do Estado, em sua tese de doutoramento. A antropóloga analisou 

processos envolvendo a discussão de poder familiar, da guarda de menores, e da própria 

questão de maternidade e de paternidade, demonstrando que quem nos gera, gesta e pare 

é, na prática, o Estado. Através do direito, quem detém a guarda e a tutela é o Estado. É ele 

quem determina “quando nascemos, e, em outras situações quando morremos, para além 

das nossas crenças católicas” (BECKER, 2008, p.150). Vejamos um pouco mais em sua 

literalidade: 

 
Minha sugestão de que é o Estado quem pare uma criança e é ele quem 
detém (às escondidas) o título de “pai” e de “mãe”, desse e de outros 
rebentos paridos. É o Estado por intermédio do Direito que diz ser este 
“sujeito” o “filho” de um outro que ele, o Direito, denomina de “pai” e/ou 
de “mãe”. Não necessariamente como resultado da causalidade 
“cópula/natureza”, quiçá antes como resultado do registro da certidão de 
nascimento. A sentença judicial e as provas judiciais que o sustentam, 
como: a certidão de nascimento, a certidão de casamento ou o contrato de 
união estável, os três simbolizam, a meu ver, a legitimidade da paternidade 
e da maternidade desempenhada pelo Estado sobre nós, seus (vossos) 
rebentos, por excelência. É ele quem determina quando nascemos e 
morremos (ibidem, p. 149). 
 

 Há mais pessoas que se conectam diante desta invisibilidade do Estado, por meio de 

falta de documentos adequados. A adequação é imposta pela engrenagem estatal. Os 

indígenas presentes nas terras sul mato-grossenses possuem um ponto de toque aqui com 

os sujeitos trans, passando por dificuldades semelhantes ao não possuírem, muitas vezes, 

os documentos que a sociedade envolvente exige. Tecidas estas considerações, partimos 

para o subitem no qual analisaremos o tratamento dispendido pelo discurso jurídico/legal 

brasileiro sobre as demandas de nomeação, mais especificamente aquelas voltadas à 

permissibilidade de mudança do (pre)nome. 

 

1.2. Os (pre)nomes no contexto jurídico legal brasileiro: quando é possível mudar o nome? 

 A abordagem sobre a alteração do nome social nos diversos documentos da pessoa 

transexual adveio do campo. Tanto na proposta de imersão nos arquivos (julgamentos do 

TJRS), como no contato com as pessoas transexuais com quem interagimos ao longo de 

pesquisas desenvolvidas desde 2011. 



REVISTA pensata | V.4 N.1  dezembro DE 2014 

 

 O Direito brasileiro é informado por uma série de princípios, que podem constar ou 

não em leis. Quanto aos nomes, no Brasil, o princípio que os regem é da imutabilidade, que 

como se pode apreender significa que não se pode alterar nomes e prenomes ao bel prazer. 

Desta maneira, Fausto Carpegeani de Moura Gavião (2009, s/p), no artigo “Do Princípio da 

Imutabilidade do Nome”, explica a razão em que se baseia o legislador: 

 

Procura-se evitar que a pessoa natural a todo instante mude de nome, seja 
por mero capricho, ou até mesmo má-fé, visando ocultar sua identidade, o 
que poderá se traduzir em prejuízo a terceiros. 
Assim, a lei e a jurisprudência restringem de forma significativa à 
possibilidade das pessoas alterarem o seu próprio nome como gostariam. 
Mais uma vez, observamos o Estado comandando todos os nossos passos, 
inclusive o direito de termos o nome que nos convém. 
 

 A partir deste princípio englobante e geral da imutabilidade, independentemente do 

conteúdo das demandas, cabe destacar que a principal legislação que rege esta temática no 

Direito é a Lei de Registros Públicos. Entretanto, apesar das restrições impostas pela Lei de 

Registros Públicos (lei 6.015 /73, caput dos artigos 56 e 57), algumas possibilidades foram 

incluídas em lei posterior que a complementou, quanto às viabilidades de mudanças de 

prenomes. Trata-se da Lei n°9.708 /98. O artigo 58 da lei de registros públicos que previa a 

imutabilidade hoje possui a seguinte redação “o prenome será definitivo, admitindo-se, 

todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Parágrafo único: Não se admite a 

adoção de apelidos proibidos por lei" (PLANALTO, 2014a, s/p). 

 As hipóteses que permitem mudanças no prenome (o sobrenome não pode ser 

alterado2) são: 

 a) Erro gráfico evidente: esta situação pode ser resolvida a qualquer tempo, no 

próprio cartório que emitiu o documento. Nesse caso são mais corriqueiras as solicitações 

quanto às letras repetidas ou trocadas; 

 b) No primeiro ano após o sujeito demandante completar a maioridade: esta 

possibilidade é destinada a pessoas que desejem alterar seu nome, ao completar 18 anos, 

sem necessidade de outras justificativas. A única observação a ser levada em conta, neste 

caso, é para que não seja prejudicado o sobrenome de família. Após este prazo de um ano, 

a modificação do nome só poderá ser efetivada se muito bem fundamentada e se retratar as 

demais hipóteses previstas neste dispositivo legal; 

                                                           
2 Porque se trata do pertencimento familiar. Aqui interessante explorar a posteriori a adoção de nomes sociais que substituem 
também os sobrenomes e o quanto não retrata uma nova sociabilidade em termos de inserção social e grupal. Não estamos 
aqui nos referindo às consequências do divórcio, quando do retorno do sobrenome paterno por parte, geralmente, da ex-
esposa. 
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 c) Nomes vergonhosos e ridículos: neste caso, o oficial do registro deve impedir que 

seja registrado nome que cause constrangimento à pessoa. Para realizar a mudança é 

necessário ingressar com ação judicial, mas esta pode ser requerida a qualquer tempo pelo 

interessado; 

 d) Uso: aqui se trata de pessoa que é conhecida por nome diverso do que possui em 

seus registros. Necessário ingressar em juízo e apresentar testemunhas que comprovem o 

alegado, ou seja, que fique evidente que publicamente lhe é atribuído nome diferente do que 

o constante em registro de nascimento; 

 e) Inclusão de alcunha ou apelido: semelhante ao caso anterior, porém trata-se de 

apelido. Exemplos que facilitam o entendimento são os casos da apresentadora Xuxa 

Meneguel e do ex-presidente da República que também incluiu o apelido “Lula” em seus 

documentos, como um (sobre)nome. Necessita-se para este caso, ingressar com ação 

judicial e apresentar testemunhas, podendo ser requerida tal inclusão/alteração a qualquer 

tempo; 

 f) Homonímia: aqui se refere a caso de nomes similares ou idênticos, que causam 

problemas a uma das pessoas homônimas. Nestas hipóteses é necessário explicitar os 

motivos, solicitando acrescentar outro sobrenome e/ou prenome; 

 g) Tradução: caso o estrangeiro deseje aportuguesar seu nome, podendo ser 

solicitada a qualquer tempo; 

 h) Vítimas e testemunhas: para a proteção da vítima ou testemunha de algum crime, 

é facultada esta possibilidade, que pode ser estendida a seus familiares; 

 i) Mudança de sexo: após a realização de cirurgia de redesignação sexual, a pessoa 

pode pleitear a qualquer tempo a alteração de seu nome (GAVIÃO, 2009, s/p)3. 

 Nesse último caso, o doutrinador4 Gavião entende que “O requerente deverá 

apresentar uma petição a Vara da Família, aduzindo ao juiz competente, que foi submetido à 

operação de mudança de sexo ou mesmo que possui um sexo psíquico diferente do sexo 

físico” (ibidem, s/p). 

 Detendo-nos ao que interessa, o entendimento que se depreende da interpretação 

da citada legislação é que a alteração pode ser pleiteada quando a pessoa já tiver realizado 

cirurgia para mudança de sexo. Esta é a regra, muito embora em meio aos 12 (doze) 

                                                           
3 Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro a instituir carteira de nome social para travestis e transexuais a fim de 
minimizar os efeitos alertados acima, por meio do DECRETO Nº 13.954, DE 6 DE MAIO DE 2014. 
4 Os doutrinadores são sinônimos de juristas para o universo das ciências jurídicas. Tratam-se daqueles que “São produções 
teóricas escritas por profissionais do Direito que acabam por conceder uma interpretação às leis existentes e promulgadas pelo 
Poder Legislativo. Portanto, as doutrinas são referenciais interpretativos importantes para o julgamento de um caso, pois como 
veremos adiante, os juízes ao decidirem os processos utilizam não apenas as leis, mas outros julgamentos já existentes sobre 
a temática – jurisprudências – e as doutrinas” (BECKER, 2008, p. 23). Como as leis, as doutrinas são tomadas pela 
antropóloga como “verdades morais abstratas” (ibidem, p.74). 
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julgamentos analisados junto ao TJRS, algumas decisões convergiram para a mudança de 

nome e de sexo, antes da cirurgia. Perceba o/a leitor/a que, a despeito da cirurgia ter 

ocorrido ou não, as marcações na produção do corpo de uma mulher (“não verdadeira”, mas 

criada) deve estar “em vias de”. Dito de outra forma, o discurso jurídico de mãos dadas com 

o discurso biomédico acresce sua marca de “discurso criador”. Tal como o Gênesis, a partir 

do qual o Deus Criador produz o homem e a mulher pelo princípio: o verbo. Quanto ao 

poder criador, cabe remissão aos escritos de Thiago Coacci: 

 

Em uma análise crítica, percebe-se que a decisão judicial mostra-se como 
um atestado de cura ao indivíduo transexual que agora – após realizar a 
cirurgia de transgenitalização – não sofre mais de um distúrbio mental e por 
isso se torna normal. Não é o procedimento médico que traz a cura, pois a 
simples cirurgia não tem o condão de transformar homem em mulher ou 
mulher em homem, caso o judiciário assim não reconheça. É a decisão 
judicial que o faz, que consolida a masculinidade ou a feminilidade do 
corpo: a sentença cria homens e mulheres. A justiça tem, nesse paradigma, 
um papel duplo: terapêutico, pois complementa e legitima um tratamento 
médico, que supostamente cura um distúrbio; e criador, produzindo 
homens e mulheres, discursos e corpos, discursos sobre corpos. (COACCI, 
2011, p.88). 
 

 Em informativo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de 2012, o entendimento é de 

que “o transexual que tenha se submetido à cirurgia de mudança de sexo pode trocar nome 

e gênero em registro sem que conste anotação no documento. A decisão, inédita, foi da 

Terceira Turma, em outubro de 2009” (STJ, 2014, p.08). Não há que se desconsiderar, 

portanto, que é tão criador este discurso, tal como esmiúça Becker em seu doutoramento 

(2008), que mesmo sem a cirurgia ele produz a masculinidade e/ou feminilidade do sujeito 

transexual no TJRS. 

 Ocorre que a jurisprudência5 brasileira tem muitas vezes relativizado este princípio 

da não alteração de prenome, em detrimento do princípio maior que rege nossa Constituição 

Federal, qual seja, o da “Dignidade da Pessoa Humana”6. Algo interessante quando 

pensamos que aos transexuais se concede e se escorrega a humanidade, diferentemente, 

por exemplo, das travestis (BECKER, 2011). 

 O que se depreende das decisões analisadas é que em que pese a argumentação 

de alguns julgadores no sentido de negar a alteração do nome e sexo nos registros dos 

autores das demandas, utilizando como base para sua decisão o aspecto 

                                                           
5 Estas são tratadas pela antropóloga Simone Becker (2008, p. 76) como “verdades morais concretas” e retratam enquanto 
termo nativo: “os julgamentos reiterados (e emanados dos tribunais) sobre uma mesma temática”. 
6 Esta expressão pouco conteúdo apresenta a partir do discurso jurídico. Em especial quando nos deparamos com produções 
que problematizam a categoria da humanidade e da inumanidade. 
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biológico/cromossômico e/ou que o direito deve resguardar os interesses de terceiros de 

boa-fé, no TJRS vimos que predominam decisões que reconhecem o direito identitário da 

pessoa trans. Porém, tal como no TJMG, à dignidade da pessoa humana atrela-se a 

perspectiva patologizante deste sujeito antes de ser curado e criado pelo Judiciário 

(COACCI, 2011). 

 Na decisão de 2011, sob o número do julgado no TJRS 7004177664, por exemplo, 

tratava-se de um recurso onde Sara pretendia ter em seus documentos expresso o nome de 

Sandro e que o sexo grafado fosse masculino, antes da cirurgia. A primeira sentença, isto é, 

o juiz de primeiro grau concedeu a troca de nome, mas não a de sexo, razão pela qual o 

autor se insurgiu e solicitou nova apreciação (através do recurso chamado “apelação”), 

desta vez pelos desembargadores na “segunda instância”. A razão para a negativa da 

alteração do sexo nos documentos, no primeiro julgamento, foi a de que o autor ainda não 

havia realizado a cirurgia, e, portanto, sua situação não condizia com “a verdade” se 

contasse em seus documentos o “sexo masculino”. O relator ou julgador responsável por 

primeiro apresentar seu voto, apresentou-o sustentando que além da cirurgia de “faloplastia” 

não possuir ainda resultados razoáveis, “a masculinidade de um homem não está restrita 

aos seus órgãos sexuais” (TJRS, 2014b, p.08) e que “para aferir a masculinidade, um 

critério muito mais seguro é a identificação social da pessoa em seu meio” (ibidem, p.10). 

Após várias páginas construindo sua argumentação em favor do que pleiteava o autor, o 

desembargador (e relator do caso) Rui Portanova assim conclui, tal como já destacamos 

anteriormente: 

 

A essa altura, feitas todas estas provas que ninguém duvida ou questiona, é 
até desumano exigir como requisito para a troca de gênero no registro, que 
o apelante se submeta a um procedimento cirúrgico de altíssimo risco, 
extremamente violento para o corpo, e com baixíssima expectativa de 
sucesso. Pior ainda, é submeter o apelante a mais um constrangimento, 
com a manutenção de um registro no qual consta um prenome masculino, 
mas com gênero feminino. SANDRO é homem. Assim, é isso que deve 
constar no registro dele (ibidem, p.13). 
 

 Apesar do voto fundamentado do relator, o mesmo foi parcialmente vencido, ou 

seja, não se reconheceu SANDRO7 como homem, haja vista a lógica imperativa do TJRS 

ser aquela atrelada à biomedicina. Concedeu-se a mudança de nome, porém não a 

manutenção do sexo como “feminino” em sua certidão de nascimento. 

                                                           
7 Maneira como se grafou na decisão o seu prenome: em caixa alta. 
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Reiteramos que o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos neste recurso decidiu 

que fosse averbado ou simplesmente que constasse no registro de nascimento de Sandro 

sua condição de transexual, baseando-se nos “princípios da publicidade e da veracidade 

dos registros públicos, pois estes devem corresponder à realidade fenomênica do mundo, 

sobretudo para resguardo de direitos e interesses de terceiros” (TJRS, 2014b, p. 16). 

Argumentou que a decisão neste sentido não causaria constrangimento, pois 

corriqueiramente o documento utilizado é a carteira de identidade, na qual não consta o 

sexo da pessoa. Dito julgador citou outra decisão sua do ano de 2006 para corroborar o 

entendimento na temática em tela. Desta maneira, reiterou sua compreensão com o 

exotismo aqui reforçado em citação já transcrita e referenciada de outro julgamento – sob n. 

70013909874. Assim, se o gênero é performativo (BUTLER, 2003) e, portanto, se (re)produz 

na e com a repetição, propositadamente repetimos idêntica citação, tal como o magistrado o 

fez em dois julgamentos distintos. Se não, vejamos:  

 

(...) enquanto não extirpados os órgãos sexuais masculinos do requerente 
este estará, em tese, apto a reproduzir como homem. Logo, deferir-se a 
modificação do registro, desde já, para que conste que é mulher, poderá 
ensejar situação verdadeiramente kafkiana, pois, podendo potencialmente 
vir a fecundar uma mulher, será pai. E teríamos então uma mulher pai! 
(IDEM, p. 16). 
 

O terceiro juiz, ao analisar o que acima relatamos, concordou com o segundo 

desembargador (Luiz Felipe Brasil Santos) e deu provimento (ganho) parcial ao apelante 

(SANDRO). O mesmo pôde ter o nome alterado para a forma como era socialmente 

conhecido, porém, deveria constar em seus documentos sua “condição de transexual”. 

Repetimos (também) o trecho do desembargador Brasil, porque a produção do desvio e/ou 

da anormalidade entre e para as/os transexuais se coaduna com a coerência entre sexo, 

gênero e desejo sexual/orientação sexual, tal como enaltecido por Judith Butler (2003). 

Percebam os leitores que ao exclamar que uma mulher não pode ser pai, ou seja, não pode 

fecundar uma mulher estando em um corpo de mulher e ao mesmo tempo portando pênis e 

sendo fértil, o que não se concebe para este discurso jurídico é a existência concomitante do 

masculino e/ou feminino. As travestis. Como Simone Becker e Hisadora B.G. Lemes 

publicaram: 

 

Voltando à coerência entre sexo, gênero, prática sexual e desejo constante 
em BUTLER (2003, p.38), não é descabido pontuar que menino brinca de 
bola e menina de boneca, por se tratarem de convenções sociais 
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contextualizadas que se imbricam quiçá às possibilidades e desejos de que 
tais meninos e tais meninas, em pleno século XXI, se sentirão atraídas pelo 
“sexo” oposto, casando-se e tendo filhos/as. Fecha-se o círculo (com a 
coerência) entre sexo, gênero e o que reduzimos à sexualidade pelo viés da 
heterossexualidade. Deste contínuo, acrescentamos os binarismos 
perpetrados pela categoria gênero, mas não apenas. Isto porque, se a 
inteligibilidade se pauta no “ser homem” ou no “ser mulher”, o mesmo na 
tradução de Edmund Leach, ao tomar “o gênesis enquanto um mito” (1983, 
p.59), emerge como um dos universais constitutivos da experiência 
humana: 
As oposições binárias são intrínsecas ao processo do pensamento humano. 
Qualquer descrição do mundo necessita da discriminação de categorias na 
forma “p é o que não-p não é”. Um objeto está vivo ou não está, e não se 
pode formular o conceito de “vivo” a não ser como o contrário de seu par, 
“morto”. Assim, também os seres humanos são varões ou não-varões, e as 
pessoas do sexo oposto estão disponíveis ou não como parceiros sexuais. 
São essas, universalmente, as mais importantes oposições em toda a 
experiência humana. 
A dialética marcada no ser e na negação deste ser remete-nos às 
pertinentes críticas feitas por Butler (2003) à antropologia estrutural de 
Lévi-Strauss nas “estruturas elementares do parentesco”, à medida que em 
meio à circulação das mulheres, seu valor é o de reafirmação da 
sociabilidade produzida pelos homens (ver também STRATHERN, 1995). 
Assim, inclusive a “identidade” das mulheres simbolizada pelo patronímico 
(vulgo sobrenome) não as singulariza, uma vez que sinaliza para o grupo ao 
qual a mesma pertencerá e selará tanto a pacificação quanto a 
homossociabilidade estabelecida entre os homens. (BECKER e LEMES, 2012, 
p. 5-6). 
 

Em outra decisão, sob o número 70030504070, datada de 2009, o pleito restringiu-se 

à alteração de nome. A sentença atacada pelo recurso julgou improcedente o pedido para 

alterar o nome de JOÃO BATISTA para MARISA ANDRIELLY8, porque, segundo o juiz da 

primeira instância, o autor não apresentava traços femininos e ainda não havia feito a 

cirurgia de transgenitalização. Novamente, o desembargador Rui Portanova é o relator e 

apresenta a distinção entre transexual e travesti, orientação sexual, heterossexualidade e 

homossexualidade. Para tecê-las, faz citação ou remissão à Elizabeth Zambrano sobre este 

tema, considerando sua dissertação precursora acerca da transgenitalização na 

antropologia. Se não, vejamos: 

 

É muito comum homossexuais, travestis e transexuais serem percebidos 
como fazendo parte de um mesmo grupo, numa confusão entre a 
orientação sexual (homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade) 

                                                           
8 E então o “dispositivo do segredo de justiça” (BECKER, 2008) salta aos nossos olhos, sendo os nomes revelados no 
documento de acesso público, cuja explicitação não fizemos face às questões éticas ligadas às próprias reflexões contidas 
neste artigo. 
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e as “identidades de gênero” (homens masculinos, mulheres femininas, 
travestis, transexuais femininos e masculinos, entre outras). 
Todos os indivíduos que reivindicam um gênero que não apoiado no seu 
sexo podem ser chamados de “transgênero”. Estariam incluídos aí, além de 
transexuais que realizaram cirurgia de troca de sexo, travestis que 
reconhecem seu sexo biológico, mas têm o seu gênero identificado como 
feminino; travestis que dizem pertencer a ambos os sexos/gêneros e 
transexuais masculinos e femininos que se percebem como homens ou 
mulheres mas não querem fazer cirurgia (in Lima, Antônio Carlos de Souza 
(org.), Antropologia e Direito: Bases Para um Diálogo Interdisciplinar; 
Brasília, Associação Brasileira de Antropologia, 2007, no prelo). – TJRS, 
2014c, p.9-10). 
 

Por fim, o voto é baseado na liberdade pessoal que a constituição teoricamente lhe 

garante para exercer sua identidade. Conclui o juiz que as denominações e diferenciações 

terminológicas acerca da identidade de João/Marisa não cabem ao direito, pois a este cabe 

assegurar que sua individualidade seja respeitada e que sua dignidade seja salvaguardada. 

Vejamos: 

 

Desimporta aqui a apuração da verdade sobre a sexualidade ou o gênero ao 
qual JOÃO BATISTA pertence. Não é necessário categorizá-lo como travesti 
ou transexual para reconhecer a sua condição de ser humano e digno. (...) 
Ao fim e ao cabo, desimporta se JOÃO BATISTA é um transexual ou um 
travesti. Desimporta se ele fez ou fará cirurgia de transgenitalização, se sua 
orientação sexual é pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto, por homem ou 
por mulher. Todos esses fatores não modificam a forma como JOÃO BATISTA 
se vê e é visto por todos. Como uma mulher (ibidem, p.12). 
 

Neste caso, foi unânime a concessão da alteração do nome do pleiteante, conforme 

o mesmo solicitou em seu pedido inicial, com a ressalva de que não se tratava de uma 

mulher, já que o sexo não se alterou e a quem não importava saber se houvera ou não a 

cirurgia fora voto vencido. 

Como mostrado acima, em algumas decisões, os juízes/desembargadores levam em 

conta a pretensão de proteção aos direitos de “terceiros de boa-fé”, e dão maior relevância à 

proteção do indivíduo e respeito a sua dignidade e autodeterminação. 

Talvez nada que modifique o que até então fora colocado, em especial no que se 

refere à existência de um modelo – parâmetro – de normalidade a ser seguido. Em outros 

dizeres, há a preocupação dos julgadores quanto aos terceiros de boa-fé, isto é, que não se 

trata de uma “mulher verdadeira” ou de um “homem verdadeiro” aquele/a transexual cujo 

nome fora mudado e que, portanto, não se case enganado/a. O que se observa é que de 

maneira useira e vezeira emerge o slogan da dignidade e da autodeterminação. Slogan, 
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porque nos parece que graças a um diagnóstico que precede à intervenção judicial e faz 

com que esta tenha o poder de criar esta nova e este novo humano curado (Pazó e Becker, 

2008). 

A lei e a doutrina jurídica utilizam a expressão “terceiros de boa-fé” para proteger a 

pessoa que não tinha conhecimento de alguma transação irregular ou infração penal em seu 

nome ou que lhe prejudicasse de alguma maneira. Seria, assim, para assegurar que a 

pessoa inocente do “ato ilícito” cometido por outra pessoa em seu nome, seja/fosse 

penalizado. Em alguns dos acórdãos examinados, esta expressão jurídica foi usada como 

sinônimo de proteção do princípio da veracidade dos registros públicos para garantir que a 

pessoa que não deseje se envolver com um transexual, por meio dos documentos, não seja 

enganada. Como em artigo Cristina Pazó e Simone Becker (2008, p.143-44) destacam: 

 
Portanto, mesmo não sendo mais considerados doentes no sentido 
atribuído pelo discurso médico, os homossexuais ainda não desfrutam das 
características que Georges Canguilhem atribui à normalidade ao diferenciá-
la do patológico, a saber: o “normal” detém o poder de normatizar. 
Sob este mesmo raciocínio, se compararmos as transexuais aos 
homossexuais, nota-se que as primeiras gozam – no caso concreto exposto 
neste paper – do direito ao exercício da parentalidade e da conjugalidade 
destinados aos heterossexuais. Porém, em idêntico movimento que há 
pouco fizemos em relação às elaborações de Canguilhem sobre “o normal e 
o patológico”, percebemos que as transexuais adquirem determinados 
direitos eminentemente destinados aos heterossexuais, graças à 
patologização. Novamente, a rede da heterossexualidade – com suas teias – 
emerge enquanto NORMA, muito embora, não nos pareça que os normais 
tenham cogitado tais extensões às transexuais. 
 

Em outro julgado, de 2008, de número 70026211797 (TJRS, 2014d), Wagner deseja 

ter seu nome alterado para Caroline e que seja seu sexo igualmente mudado. Em primeiro 

grau, o juiz da causa negou seus pedidos, justificando que se fosse alterado em seu registro 

de nascimento o sexo, sem a realização de cirurgia, tratar-se-ia de pedido impossível 

juridicamente, visto que o assento de nascimento deve espelhar a realidade (ibidem, p.04). 

Realidade essa marcada pelo discurso biomédico, que subsidia ou sustenta o jurídico, tal 

como Michel Foucault expõe em “Eu, Pierre Rivière” (2003) e em "O diário de Herculine 

Barbin” (1982). 

Quanto ao nome, como se trata de processo paralelo a outro em desfavor do Estado 

onde o autor pleiteava seu tratamento cirúrgico, decidiu-se que seriam colhidas provas a fim 

do mesmo poder conseguir antecipadamente a alteração. Concluiu-se, então, que este 

processo ficaria parado, esperando a resolução da demanda paralela (onde o autor pedia a 

realização de cirurgia de mudança de sexo), para só depois decidir a questão de alteração 
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do sexo no registro. Ao sentenciar pela manutenção do registro de nascimento com o sexo 

masculino, o desembargador também quis proteger os “terceiros de boa-fé”, indicando que 

deveria constar que há averbação, porém, que o motivo que a ensejou fosse resguardado 

(visando à proteção do autor da ação), só podendo ser atestado pelo cartório por meio de 

certidões pelo próprio ou a pedido da justiça. 

Temos, dos 12 (doze) acórdãos examinados, 3 (três) dos quais foram objetos de 

recurso pelo Ministério Público Estadual (MP). O que eles possuem em comum é a 

insatisfação do representante do MP contra a decisão do juiz de primeiro grau, de não ser 

pública a averbação dos documentos dos transexuais; assim, não atacavam a alteração de 

nome e sexo nos registros em si. Alegam os representantes ministeriais e “advogados da 

sociedade”, que o interesse público, personificado na publicidade e segurança jurídica dos 

registros, se sobrepõe ao interesse de proteger a intimidade pessoal. Tratam-se dos 

julgados de 2003, n. 70006828321; 2006, n. 70018911594 e 2007, n. 70021120522. 

No tocante à proteção aos direitos de “terceiros de boa-fé”, no julgamento do caso 

classificado (pelo TJRS) sob o n° 70006828321, o representante do Ministério Público e da 

sociedade (Becker e Oliveira, 2013), requer em seu recurso que não haja “segredo ou sigilo” 

na certidão de nascimento da transexual no que se refere à sua origem masculina – de que 

nascera homem e não se trata de uma mulher. Ou ainda: 

 

Aduz que a decisão que veda o fornecimento de certidões na qual conste a 
situação anterior do apelado possibilita a ocorrência de danos a terceiros 
de boa-fé, e que exclui a possibilidade de qualquer pessoa tomar 
conhecimento de que o apelado não nasceu mulher e sim tornou-se 
mulher. 
Requer, seja dado provimento ao recurso a fim de que seja reformada, em 
parte a sentença, determinando que seja averbado, à margem do registro, 
que a retificação do nome e do sexo do apelado é oriunda de decisão 
judicial, em virtude da transgenitalização realizada, assegurando a 
publicidade do registro sem impedir que alguém possa tirar certidões ou 
informações a respeito (fls. 73/84) (TJRS, 2014e, p.02). 
 

Interessante também o julgado do ano de 2005, de número 70013909874, a partir do 

qual o autor recorreu da decisão de primeiro grau que lhe negou a troca de nome e sexo e 

teve parcial provimento pelo colegiado de juízes, sendo autorizado ao final apenas a 

mudança de nome, decidindo-se por constar a averbação da situação transexual em seu 

registro até a realização de cirurgia trangenitalizadora. E mais: ao relembrarmos os 

pressupostos butlerianos para os problemas junto à categoria do/de gênero (BUTLER, 

2003), observa-se que a despeito de existir uma matriz biológica/genética que nos 
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constituiu, essa é e foi uma matriz também construída ao longo da solidificação dos 

discursos biomédicos como científicos e legitimados pelo Estado. 

Passemos, então, às particularidades que cercam as trocas nos documentos quanto 

à modificação dos nomes de transexuais. 

1.2. 1. As/os transexuais “trocando os documentos”9: o nome condicionando o sexo e 
o Estado nos parindo homens ou mulheres. 

Como já mencionado, dos catorze (14) julgamentos envolvendo demandas de 

transexuais junto ao TJRS, doze (12) deles referem-se à troca de prenomes – objeto de 

nossas análises. Portanto, mais de oitenta e cinco per cento das demandas. Algumas 

questões devem ser mais bem exploradas, advindas da repetição delas em meio aos doze 

acórdãos. Começamos pelo atrelamento que da lei se evidencia entre troca de sexo e troca 

de (pre)nome, nesta ordem e não vice-versa. 

Parece-nos que essa legislação brasileira remonta ao século XVIII em diante 

(FOUCAULT, 1982; 2003; BECKER, 2011) de o discurso jurídico avalizar a intervenção 

médica. Isto é, da troca de prenome no papel dos documentos oficiais ser processada após 

a produção material posta no corpo de uma vagina ou de um pênis. Se, por um lado, esta 

ingerência biomédica via ordem judicial remonta à adequação à heteronormatividade, por 

outro e complementarmente não nos esqueçamos do que Michel Foucault nas conferências 

de “os anormais” categoricamente detalha no tocante ao quanto este corpo/carne sobre o 

qual se debruça a psiquiatria é de um “monstro” e/ou de um “anormal” (FOUCAULT, 2011). 

Uma produção muito recente, deste discurso científico legitimado pelo Estado Moderno. 

Porém, não sem paradoxo. Por quê? Elisabeth Zambrano assim destaca em sua 

dissertação, quando detalha que os/as transexuais são obrigados a conviver com seu nome 

social durante dois anos, na contramão do posto em seus documentos oficiais, à custa de 

preconceitos, para “provar” sua inadequação e, então, justificar a cura via cirurgia: 

 

No primeiro caso, o diagnóstico de transexualismo está diretamente ligado à 
demanda cirúrgica e todos os transexuais, para serem assim diagnosticados, 
obrigados a fazer a cirurgia, pois continua o paradigma da existência de dois 
sexos e a necessidade de adequação a apenas um deles. Então, os 
indivíduos que se sentem psiquicamente em desacordo com o sexo 
biológico têm, necessariamente, de fazer a cirurgia para obter o direito à 
troca de documentação. 
Se a argumentação jurídica for pelo lado dos direitos humanos, os 
documentos poderiam ser mudados mesmo quando o indivíduo não 
quisesse fazer a cirurgia, mas a Medicina ficaria sem justificativa para 

                                                           
9 Este subtítulo inspira-se no título da importante dissertação de Elisabeth Zambrano (2003). 
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considerar a cirurgia como corretiva permanecendo o médico sob o risco de 
processo e o SUS sem obrigação de pagar a cirurgia, pois esta não teria mais 
o caráter terapêutico de correção do erro da natureza. 
Vê-se, então, no Direito, uma tensão entre estas duas formas de 
abordagem, ao mesmo tempo que se observa, na relação do Direito com a 
Medicina, uma dinâmica a se retroalimentar e a promover uma situação 
paradoxal. 
Parece existir, também, um paradoxo entre a posição médica que indica a 
transformação da identidade sexual/social antes da cirurgia, para melhor 
avaliação e acompanhamento dos problemas, e a posição jurídica que 
somente permite a troca de documentos após a realização da cirurgia, ou 
seja, durante dois anos no mínimo, os transexuais sofrem constrangimento 
por permanecerem com uma identidade nos documentos e outra na vida 
social, vivendo, logo, em uma espécie de “falsidade ideológica” 
(ZAMBRANO, 2003, p.75, grifos nossos). 
 

Em 2008, Simone Becker aliando uma de suas pesquisas às de Cristina Pazó, 

publicou artigo no qual frisa não apenas este paradoxo, mas, sobretudo, à exigência do 

sigilo a despeito da transgenitalização já ter ocorrido. Em síntese, se a preocupação do 

representante do MP da Bahia (BECKER e PAZÓ, 2008, p.141-42) em um dos acórdãos 

pela antropóloga analisado reside em eventuais atos de enganação para fugir de 

compromissos de pagamentos ou de dívidas, não há com o que se preocupar, porque o 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é o mesmo. Porém, parece-nos que não é este o receio, 

se não, àquele da permanência do desvio e de uma dada anormalidade na não 

autenticidade desta “mulher” ou “homem” após a cirurgia de troca de sexo. 

 

1.3. Significações (das trocas) dos nomes de batismo entre transexuais (TJRS) e entre 
os Kaiowá e Guarani de MS: possibilidades outras. 

Andaremos com um pouco mais de vagar no que toca à recorrência nos julgamentos 

quanto à exposição para os “terceiros de boa-fé” de que se trata de uma mulher que não é 

bem mulher e um homem que não é nascido como tal. Ou mesmo, a não modificação do 

prenome caso a cirurgia não esteja em vias de ser feita ou já não tenha sido feita. 

Em meio às discussões envolvendo os e as transexuais no TJRS, as demandas 

convergem quantitativamente para a troca de prenome. Isto porque o constrangimento que 

afeta as e os transexuais, reside no fato do físico/psíquico posto no corpo e, então na 

pessoa, não condizer com o nome. A existência fica e resta incompleta. E mais: neste caso, 

o nome social aparece para dar uma “aparecência” (MALUF, 2002), a fim de ocultar àquele 

original ou advindo do batismo e/ou do registro. O nome do registro para os/as transexuais 

(e travestis) é da ordem do impuro e/ou do profano. Repetimos: as transexuais e os 
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transexuais sentem-se em situação vexatória quando são compelidos ou violentados 

simbolicamente a expor o “(pre)nome de batismo” que justamente não condiz com a 

produção de suas aparências, as “aparecências” (ibidem). Eis uma das características que 

patologiza a transexualidade, diferentemente da definição que também comungamos 

elaborada por Miriam Ventura (2010, p.26): 

 

A transexualidade é entendida como uma expressão legítima da sexualidade 
– que pode trazer um tipo de condição de sofrimento (ou não) e não 
necessariamente uma doença psiquiátrica, em razão das condições sociais e 
pessoais em que é vivenciada. Isso implica considerar que a transexualidade 
não traz em si limitações à autonomia (moral ou legal) da pessoa transexual, 
mas sim um tipo de vulnerabilidade em razão da contradição entre a 
transexualidade e as normas sociais e morais sexuais vigentes, o que pode 
resultar em restrições pessoais e sociais danosas à autonomia individual (ou 
seja, em vulneração). 
 

Portanto, se os e as transexuais, representando maioria em nossa amostragem, 

demandam a troca de prenome, antes ou depois da cirurgia, face à necessidade ou 

premência dos documentos condizerem seus fenótipos – sua aparência física e psíquica – e 

este movimento sendo lido pelo discurso biomédico e jurídico como sintomas da patologia, 

cuja cura é a cirurgia, lógica diversa encontramos em meio aos Guarani e Kaiowá do MS. 

Em sua dissertação, Mariana Pereira da Silva expõe como a troca de nomes entre os 

Kaiowá e Guarani se processa vinculada à noção de saúde e/ou doença, bem como, e, 

sobretudo, o segredo com relação ao prenome de batismo se dá para que a eficácia real e 

simbólica do feitiço seja evitada. Enfim, para que prevaleça a saúde. Novamente, 

recorreremos à extensa citação, a fim de que possamos compreender o raciocínio de Silva 

(2013), no sentido do uso de um nome social vir a denotar a sacralidade e o segredo ao qual 

se reveste o nome de batismo. Diferentemente do que ocorre entre as transexuais e os 

transexuais: 

 
Ainda quanto ao nome e às doenças, recordo-me das informações 
repassadas a mim por Alzira, sobre seus nomes, isto é, as trocas de nomes e 
os rituais de batismo vivenciados por ela, com o objetivo de trocar o nome. 
A troca de nome ocorreu devido ao fato de que quando criança estava 
sempre doente e havia a necessidade da realização de novos batismos para 
que se curasse. Ao todo, Alzira passou por três batismos, e quem a batizou 
foi Maria Cândida. Assim, o nome “Alzira” não é a expressão do nome a ela 
atribuído quando do ritual do batismo, aquele da ordem do sagrado. (...) 
Neste mesmo sentido, cabem reforços aos escritos de Nimuendajú (1987, 
p.33): O último recurso é a troca do nome: o pajé “acha” um outro nome 
para o doente, e é frequente que a isto se siga um batismo (...). A idéia é 



REVISTA pensata | V.4 N.1  dezembro DE 2014 

 

que o doente, ao tomar um novo nome, torna-se um novo ser, e que a 
doença fica presa ao seu ser anterior (seu nome anterior), separando-se 
assim do re-nomeado, que deste modo sara (SILVA, 2013, p.87-88). 
 

Ao contrário, os/as transexuais evitam mostrar e utilizar os documentos estatais que 

fazem menção ao registro de nascimento (e/ou nome de batismo), face ao fato de não se 

identificarem com o mesmo. Eis uma das marcas ou um dos sintomas da “patologia” 

constante no DSM ou CID, o “Transtorno de Identidade de Gênero” – TIG. Assim, o segredo 

ou o esconder o (pre)nome se dá pelo fato de ser algo da ordem do profano. Profano como 

avesso do sagrado ou da sacralidade evocada pelos Guarani e pelos Kaiowá, interlocutoras 

de Mariana Pereira da Silva, para que a saúde permaneça. 

 

Considerações Finais 

Este trabalho teve como norte, apresentar ao leitor e à leitora alguns aspectos da 

experiência transexual que passam despercebidos por aqueles que não conhecem com 

proximidade pessoas transexuais, travestis e suas batalhas. A intenção foi a de apresentar 

como o discurso jurídico, embasado pelo discurso médico, engessa e oprime certas áreas 

da vida social de uma pessoa, cujo grande “erro” é buscar sua própria forma de viver; 

possuir e agir conforme uma identidade outra que a que lhe foi imposta no nascimento. 

Utilizamos, para tanto, sentenças judiciais na forma de acórdãos ou julgamentos 

recursais. Estas ilustraram o nosso desejo de apresentar cidadãos que são menos livres, 

menos independentes e autônomos que outros e que acionam o judiciário para efetivação 

de um desejo pessoal: ser reconhecido socialmente com um novo nome, 

independentemente de querer ou não realizar cirurgia de redesignação sexual. Trata-se de 

decisão sobre seu corpo, seu nome, sua vivência. Sendo assim, fica evidente que o 

argumento utilizado em algumas decisões judiciais, para não conceder tal pedido, sobre 

“terceiros de boa-fé”, não deveria prosperar (em certas localidades, dependendo do juiz da 

causa, ainda prospera). 

Por fim, ao fazer o paralelo com a mudança de (pre)nome entre os Kaiowá e Guarani 

de MS, percebemos que a mudança do nome da pessoa, através do batismo, se apresenta 

como meio de evitar uma enfermidade via feitiço. Tal identidade não é revelada socialmente, 

face à ordem do sagrado. Para as pessoas transexuais e travestis do Brasil, trocar o nome 

do “batismo” (certidão de nascimento) é o reconhecimento de não ser doente, anormal, 

esquecido. Não alardeá-lo é resguardar o não reconhecimento, como se este nome 

“primeiro” representasse a ordem do profano. Ambos os processos dão vazão ao desejo por 

uma continuidade de vida distanciada das patologias. 
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