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– 5 – 
O reconhecimento da identidade 

de travestis e transexuais sob 
julgamento: o comportamento 

judicial do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (2003 a 2016)1

Leonardo Geliski

1 Introdução

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o reconhecimento 
à identidade da população trans com a possibilidade de retificação do registro 
civil, alteração do nome e do sexo nos documentos, independentemente da rea-
lização de cirurgia, por meio da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 
de n.º 4.275 de 2009 (Sousa, 2019; Supremo Tribunal Federal, s/d, 2018). O 
acesso ao direito à identidade, reconhecimento de um dos elementos centrais 
da cidadania – o direito ao nome –, adveio, não por via legislativa, mas da mobi-
lização junto ao Poder Judiciário. A Lei de Registros Públicos, lei n.º 6.015, de 
1975, não disciplinava expressamente a retificação sobre esses casos, sendo, por 
via de interpretação judicial, a possibilidade de retificação aplicada no âmbito 
dos tribunais (Bento e Pelúcio, 2012).

1  O presente capítulo é uma adaptação do trabalho “O direito à identidade da população trans 
no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (2002 a 2016)”, apresentado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço à minha orientadora Lígia Mori Madeira e aos pro-
fessores Luciano Da Ros, Rochele Fellini Fachinetto e Denise Dourado Dora pelos comentá-
rios feitos ao trabalho.
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a ampliação do 
rol de direitos e garantias fundamentais, tendo incorporado as reivindicações 
de diferentes movimentos sociais nas mais diversas áreas, da saúde à educação. 
Apesar da nova política constitucional ter incorporado as reivindicações de diver-
sos setores da sociedade ligados a movimentos sociais e ativismos de direitos 
humanos, as minorias da diversidade sexual e de gênero – Lésbicas, Bissexuais, 
Gays, Travestis e Transexuais (LGBT) – subsistiram em um limbo de ausência 
normativa de acesso a direitos, tendo sido estes garantidos de forma mais tardia 
e para além do processo legislativo, a exemplo das ações judiciais de reconheci-
mento da união de pessoas do mesmo sexo em 2011 (Supremo Tribunal Federal, 
2011) e da decisão sobre o direito à retificação de registro civil de pessoas trans 
pelo STF em 2018.

Até pouco tempo, o acesso ao direito à identidade e a lentidão da atuação 
legislativa do Congresso Nacional em aprovar leis em prol dessa população 
marcou a transposição das reivindicações de direitos da arena legislativa para 
a judiciária. Os movimentos sociais e os indivíduos se mobilizaram na luta por 
direitos em outras esferas do Estado, no âmbito dos governos subnacionais, com o 
movimento de instituição do nome social e, no Poder Judiciário, com a litigância 
por acesso à cidadania.

Nesse cenário de mobilização social e judicialização de direitos, a presente 
pesquisa analisou as demandas de retificação de registro civil de transexuais e 
travestis junto ao Poder Judiciário estadual, arena responsável pela disciplina, no 
caso concreto, das demandas relativas ao direito à identidade. A partir do estudo 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), envolvendo ações de 2002 
a 2016, a pesquisa buscou mapear a trajetória do perfil de atuação do Poder 
Judiciário estadual e da dinâmica dos julgamentos dos processos de retificação de 
registro civil, anteriores ao julgamento da ADI 4.275/2009 pelo STF, em 2018.

Diante disso, tem-se como objeto de pesquisa o mapeamento das demandas 
de judicialização de retificação de registro civil de transexuais e travestis junto ao 
TJRS, de modo a identificar os atores envolvidos no processo de judicialização, 
os padrões de julgamento e o perfil central do debate sobre direito à identidade 
movido dentro da arena judicial. Enquanto uma pesquisa exploratória, adota-
ram-se como método de trabalho as técnicas de estatística descritiva para traçar o 
perfil da judicialização, e o método de análise textual, análise de dicionário, para 
examinar os argumentos utilizados pelos julgadores em suas decisões.
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Este trabalho divide-se em seis partes: A primeira, a presente introdução; a 
segunda, os marcos conceituais do debate sobre identidade de gênero; a terceira, 
a contextualização teórica sobre os estudos de comportamento e política judicial; 
a quarta, a descrição da metodologia de pesquisa; a quinta, o exame da atuação 
do TJRS nos casos de retificação de registro civil a partir dos dados levantados; 
e, por fim, a sexta, as considerações finais.

2 O movimento de travestis e transexuais e a luta pelo reconhecimento de 
um direito à identidade

A forma como os indivíduos se percebem e buscam ser reconhecidos, a sua 
identidade, é um elemento intrínseco à formação das pessoas enquanto sujeitos 
pertencentes a uma sociedade. Esse direito à identidade vinha sendo negado 
historicamente à população de travestis, mulheres transexuais e homens trans, 
especialmente, a negação ao reconhecimento de sua identidade de gênero2. 

As discussões sobre gênero e identidades são amplas e não podem ser 
abreviadas em apenas um tópico. Nesta pesquisa, adotamos dois conceitos tra-
balhados pela autora Jaqueline Gomes de Jesus (2012b): (1) gênero enquanto 
“[c]lassificação pessoal e social das pessoas como homens ou mulheres. Orienta 
papéis e expressões de gênero. Independente do sexo” (Jesus, 2012b, p. 13); e (2) 
identidade de gênero enquanto processo de autoidentificação quanto ao “[G]
ênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o 
gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento” (Jesus, 2012b, p. 14).

Esses dois conceitos elucidam um elo entre a concepção de identidade e a 
de gênero, de modo que ambos se relacionam com a subjetividade dos indivíduos 
da forma como eles se autorreconhecem. Nesse sentido, Berenice Bento (2008) 
olha para a(s) transexualidade(s) e travestilidade(s) a partir da complexidade 
que envolve o processo de instauração social de uma identidade, este que tem 
seu início por meio dos discursos dos sujeitos (Bento, 2008, p. 69). Assim, ao 
se falar desses temas, pode-se trazer uma ideia não de uma identidade singular, 
mas de múltiplas identidades.

A transexualidade e a travestilidade, segundo a literatura (Bento, 2008, 
2014; Bento e Pelúcio, 2012; Jesus, 2012a, 2012b), estão envoltas em uma 

2  Neste caso, está sendo concebida a ideia de identidade enquanto o reconhecimento do nome 
e do gênero dos indivíduos.
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complexidade de processos sociais e discursivos. Um desses debates polariza 
a construção do gênero como categoria biologizante ou como uma política de 
afirmação, de construção social e subjetiva dos indivíduo. Nesse sentido, Jesus 
(2012a) pontua que essa população continua inserida no campo da patologização 
das identidades de gênero, isto é, o reconhecimento da identidade do sujeito 
associa-se a um diagnóstico.

A lógica da produção da identidade a partir da prescrição dos saberes 
associados à área médica aparece, inicialmente, nas discussões sobre a transe-
xualidade3. Nessa área, tem-se a construção do gênero enquanto uma “categoria 
medicalizável” (Bento e Pelúcio, 2012, p.), a identidade reconhecida a partir de 
um diagnóstico. Nesse sentido, Bento (2008, p. 58) destacou que:

Nas últimas décadas, a formulação de um diagnóstico diferenciado para transe-
xualidade terminou por produzir um sujeito transexual universal e homogêneo. 
Aquele/a que consegue se ajustar às definições e aos critérios estabelecidos para 
um/a ‘transexual verdadeiro’ (Bento, 2008, p. 58).

Em contraponto à lógica medicalizante, deve-se partir das lentes do 
debate sobre gênero, que transcende as noções binárias de gênero (masculino e 
feminino), e da ideia de estruturas biológicas enquanto únicos elementos cons-
tituidores da identidade (Bento, 2008, p. 59). Nessa perspectiva contrária à 
patologização está inserida a mobilização de pessoas transexuais e travestis na 
luta pela autodefinição de suas identidades e o combate à patologização destas 
(Jesus, 2012a), um embate da luta pelo direito ao reconhecimento que, a partir 
dos anos 1990, “a comunidade transexual começou a questionar as verdades 
produzidas pelo saber/poder médico e passou a trazer a público histórias de vida 
que divergem do padrão transexual” (Bento, 2008, p. 60).

No campo da constituição dos sujeitos políticos no Brasil, Carvalho e 
Carrara (2013) assinalam que as travestis, enquanto sujeitos mobilizadores de 
uma política identitária, antecederam o debate público sobre transexualidade, 
de modo que “a possibilidade de construção da categoria ‘transexual’ como uma 
identidade diferente da de ‘travesti’ parece ser bem mais recente, emergindo entre 
o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000” (Carvalho e Carrara, 2013, p. 325).

3  Ao se referenciar a transexualidade na área da saúde como patologia, utilizava-se a palavra 
“transexualismo”, em que o sufixo “ismo” se relaciona à ideia de doença.
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A população trans4 é constantemente invisibilizada na conjuntura brasi-
leira, sem acesso a direitos civis básicos (como o nome), concebida como “seres 
abjetos, porque não são inteligíveis para os padrões hegemônicos de gênero (fun-
damentados no binarismo) e até mesmo de sexualidade” (Jesus, 2012a, p. 2). O 
acesso a direitos e à permeabilidade de suas demandas por reconhecimento, à 
saúde e à segurança tem-se dado por meio da mobilização coletiva e das inte-
rações com as diversas arenas do Estado. Ante a demora do Legislativo Federal na 
aprovação de leis que garantam direitos a esses grupos, o Executivo e o Judiciário 
(judicialização) têm-se mostrado, em parte, campos de transformação e acesso à 
cidadania, por ora negada.

Com relação à mobilização por direitos no estado do Rio Grande do 
Sul, especificamente, no município de Porto Alegre, eram realizados mutirões 
do direito à identidade por um grupo especializado em demandas de direitos 
sexuais e de gênero, o G8-Generalizando do Serviço de Assistência Judiciária 
Gratuita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a 
ONG Igualdade-RS, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (IBRAT) e 
o NUPSEX/UFRGS. Tais mutirões visavam ao protocolamento de um grande 
número de processos sobre retificação junto ao Poder Judiciário de demandas de 
direito à identidade de pessoas trans, bem como atuavam enquanto movimento 
político em prol da despatologização das identidades e da promoção de direitos 
da população LGBT (G8-Generalizando, 2016; Lentz, 2013; OAB/RS, 2016).

Os mutirões de retificação de registro civil aconteciam no âmbito do pro-
jeto “Direito à Identidade: Viva o seu Nome”5, tendo sido realizada, em janeiro 
de 2016, a sétima edição do projeto, que teve início em 29 de janeiro de 2013 
(G8-Generalizando, 2016; OAB/RS, 2016). Diante desse contexto local de 
ações coordenadas de litigância em prol do direito à identidade, qual a trajetória 
da judicialização dessas demandas no estado? Para poder mapear o perfil desses 

4  Ao se referenciar a transexualidade na área da saúde como patologia, utilizava-se a palavra 
“transexualismo”, em que o sufixo “ismo” se relaciona a ideia de doença. Expressão utilizada 
pela literatura para referenciar a população de travestis, mulheres trans e homens trans. Car-
valho (2016) ao dissertar sobre a designação do grupo de indivíduos que compõe o grupo 
de travestis e transexuais, observa que há “relativo consenso político no uso da categoria pes-
soas trans como englobante das diversas expressões identitárias, assim como com o uso de 
movimento de travestis, mulheres transexuais e homens trans como forma de explicitar os 
diferentes sujeitos políticos do movimento ou de movimento trans como forma de sintetizar 
tais sujeitos” (Carvalho, 2016, nota de n.º2).

5  Sobre a origem do mutirão, conferir Lentz (2013).
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litígios, devemos entender as dinâmicas da própria política e do comportamento 
judicial dos tribunais.

3 Política judicial e comportamento dos tribunais: interface entre as  
decisões judiciais e a possibilidade de mudança social

Neste tópico, discorreremos sobre as bases teóricas que serão utilizadas 
para analisar a atuação do TJRS e de seus atores na definição de uma política de 
retificação de registro civil para travestis, mulheres transexuais e homens trans 
no âmbito do tribunal. A reflexão sobre a construção de uma política judicial 
do direito à identidade passa, antes de tudo, sobre a compreensão se as cortes 
têm capacidade ou não de promoção de mudança social e o exame das dinâmicas 
próprias do comportamento judicial nos processos de tomada de decisão.

3.1 Mudança social e atuação dos tribunais: uma breve revisão da literatura

Uma das perguntas centrais da literatura sobre o papel das cortes é se elas 
podem promover mudança social, isto é, se a tomada de decisão dos tribunais sobre 
um determinado assunto pode gerar um impacto significativo sobre determinado 
fenômeno judicializado. Ao dissertar sobre a constituição desse campo, Maciel 
(2011, p. 98) sublinha três tipos de abordagens distintas: a primeira, a top-down 
approach, cujo objeto de análise se centra no papel das decisões judiciais para a 
promoção de mudança social; a segunda, a cause lawyering (advocacia de causa), 
cujo foco reside na atuação de advogados e redes ativistas; e a terceira, a “abordagem 
baseada na teoria do processo político (political process-based approaches) [que] 
analisa o uso do direito e dos tribunais como fenômeno emergente no curso da 
mobilização política de grupos e movimentos sociais” (Maciel, 2011, p. 98).

Dentre essas três abordagens, neste estudo, adotou-se a abordagem top-
down, a fim de analisar a atuação da justiça estadual do Rio Grande do Sul nas 
demandas de retificação de registro civil. Diante disso, faz-se necessário traçar 
alguns marcos teóricos relacionados a essa abordagem, quais sejam: primeiro, 
qual o objeto de análise da abordagem top-down; segundo, operacionalizar a 
presença da litigância estratégica dentro do campo teórico das mobilizações do 
direito; terceiro, qual a fundamentação teórica para a constituição das cortes 
intermediárias como ponto importante de estudo.
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A perspectiva top-down approach consolida-se primordialmente a partir do 
estudo das cortes superiores. Rosenberg (2008), ao estudar as decisões judiciais 
da Suprema Corte Americana, em especial, o caso Brown v. Board of Education, 
destaca que as cortes dificilmente promovem mudança social. Para esse autor, 
os fatores que limitam a atuação das cortes em direção à mudança são: “(1) 
O limite da natureza dos direitos constitucionais (Restrição I); (2) A falta de 
independência judicial (Restrição II); [e] (3) a falta do poder do judiciário para 
implementação (Restrição III)” (Rosenberg, 2008, p. 35, tradução nossa).

Quanto aos fatores que permitem que ocorra mudança social, sobrepondo 
as restrições, Rosenberg (2008) pontua que a inovação só pode acontecer a par-
tir de um contexto amplo de precedentes pró-mudança, a existência de apoio 
dos Poderes Legislativo e Executivo e da sociedade para que a mudança ocorra 
(Rosenberg, 2008, p. 36). A partir dessa perspectiva, Epp (1998, 2011) trabalha 
com a ideia da existência de uma estrutura de suporte para que o ocorra a revo-
lução de direitos (the rights revolution). 

Partindo da perspectiva da demanda, os tribunais respondem à atuação da 
sociedade civil organizada, advocacia social (organizações de advogados, advocacia 
de movimentos sociais). Assim, a mudança associa-se à existência de suporte da 
litigância a partir do contexto de direitos e liberdades garantidas (constitution-cen-
tered), presença de estímulos para o litígio das organizações de direitos, quando 
magistrados dão suporte para direitos e garantias individuais (judge-centered), 
bem como a sociedade civil (culture-centered) (Epp, 1998, p. 17-23).

A partir de ambas as perspectivas, sobressai que um dos elementos centrais 
para a promoção de mudança social está relacionado com a existência da política 
constitucional (polity) para a sua concretização e a mobilização das demandas dos 
indivíduos e de grupos sociais. Para Couto (2005), a dimensão da polity estrutura 
o agir e a natureza do Estado, na medida em que instrumentaliza seus preceitos 
básicos e a organização de suas instituições. No caso brasileiro, a Constituição 
Federal (CF) de 1988 silenciou quanto à inclusão expressa das demandas da 
população LGBT, a exemplo da união de pessoas do mesmo sexo ou da proi-
bição da discriminação sexual (Becks e Azevedo, 2009, p. 529). Entretanto, a CF 
institui os preceitos da igualdade e da antidiscriminação, estes que vêm sendo 
utilizados pelos grupos como suporte para as suas demandas por acesso a direitos.

No âmbito da mobilização do direito, a atuação relacionada à luta pela 
identidade de travestis e transexuais junto ao sistema da justiça brasileiro pode 
ser dividida inicialmente em dois grandes marcos: (1) macrodemandas junto ao 
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Supremo Tribunal Federal; e (2) demandas individuais, relacionadas à atuação 
junto aos Tribunais de Justiça dos estados. No campo de atuação junto ao 
STF, destacam-se a articulação das associações e dos grupos de militância na 
proposição de demandas e o ingresso como amicus curiae no pleito por acesso 
a direitos.

Em 2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4.275, de 2009, o STF reconheceu o direito à alteração de registro civil de 
travestis e transexuais independentemente de realização de cirurgia (Côrtes, 
2019; Supremo Tribunal Federal, 2018). Antes do julgamento dessa ADI em 
2018, a concretização do direito à identidade de travestis e de transexuais já 
vinha sendo realizada por meio da atuação dos tribunais estaduais, instituições 
judiciais competentes para processar as demandas relacionadas ao direito civil, 
em específico, as ações de retificação de registro civil. Parte da literatura (Bento, 
2008, 2014; Carrara, 2010; Jesus, 2012a) apontava alguns ganhos do movi-
mento de ingresso individual nos tribunais para a retificação do nome e do 
gênero para além da perspectiva patologizante que cerceava o reconhecimento 
do direito à identidade. 

São comuns casos de pessoas transexuais que demandam a mudança dos documen-
tos sem a realização das cirurgias e que têm conseguido êxito. Individualmente, vá-
rias pessoas já obtiveram conquistas importantes, mas, como a decisão final cabe 
ao juiz, nada assegura que seu parecer será favorável à pessoa trans (Bento, 2014, p. 
178).

Os dois modelos de litigância enunciados acima possuem naturezas dis-
tintas: o primeiro relaciona-se à dimensão abstrata da lei, generalizante, junto ao 
controle de constitucionalidade do STF; já o segundo, a perspectiva das relações 
privadas, isto é, do caso concreto, a concessão da retificação do registro civil por 
meio dos tribunais intermediários e locais6. A partir desse segundo modelo de 
litígio, sobressai a importância dos estudos sobre qual foi o papel desses tribu-
nais e a dinâmica de sua atuação nesse cenário de consolidação de direitos e na 
trajetória de judicialização do direito à identidade.

6  Por cortes intermediárias, entendem-se os Tribunais Regionais Federais e do Trabalho e os 
Tribunais de Justiça dos Estados (segundo grau de jurisdição), e, por cortes locais, as varas e 
subseções de primeiro grau.
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3.2 Os tribunais podem criar políticas? Atuação das cortes e comporta-
mento judicial

Os tribunais intermediários e as suas instâncias locais são o locus do sistema 
de justiça com o qual a maior parte da população terá contato, onde as “ações 
jurídicas em cortes baixas ou locais podem ser recurso político para afetar as 
políticas públicas” (Anleu e Mack, 2007, p. 185). Nessa perspectiva, os tribunais 
se constituem como arenas de mobilização em que ocorre o processo de mudança 
incremental das policies por meio da atuação judicial nas instâncias iniciais.

Seguindo esse raciocínio, considera-se que os indivíduos que acessam o 
sistema de justiça levam em consideração fatores de custo-benefício relacionados 
à utilização do processo judicial como instrumento de mobilização coletiva, seja 
por meio da atuação de grupos organizados ou individualmente; seja por meio de 
demandas unas por acesso a direitos civis etc. Assim, o estudo sobre o acesso da 
população trans ao poder judiciário, por parte desta, deve levar em consideração 
o contexto social e a dificuldade de ingresso nos tribunais, a exemplo da violência 
institucional e social7 perpetrada contra esse grupo na sociedade brasileira, de 
modo que, às vezes, o próprio sistema de justiça pode ser considerado hostil e 
inacessível por esses indivíduos. 

Ao adotarmos a atuação dos tribunais intermediários como unidade de 
análise, a tomada de decisão dos magistrados pode ser estudada a partir de duas 
perspectivas: a primeira, a partir das decisões colegiadas de suas unidades8; e a 
segunda, na abordagem fundada no exame das relações intermembros dos cole-
giados dos tribunais. Essas duas perspectivas associam-se com o debate da litera-
tura sobre comportamento judicial (judicial behavior) (Baum, 2008; Edwards, 
2003), que analisa o processo de tomada de decisões judiciais (judicial decision 
making) pelos magistrados.

Os estudos sobre comportamento judicial, associados ao judicial decision 
making, dividem-se em quatro modelos teóricos: (1) os modelos atitudinais e 

7  Segundo a ONG europeia Transgender Europe, o Brasil lidera o ranking mundial de homicí-
dios – noticiados – da população trans com 802 mortes, sendo seguido por México (229) e 
Colômbia (105). Conferir Transgender Europe (2016).

8  No caso brasileiro, refere-se, por exemplo, a uma subestrutura dos tribunais composta por 
um corpo de magistrados reduzido, a qual se denomina como Câmaras, no caso dos Tribunais 
de Justiça Estaduais, ou como Turmas, no caso dos Tribunais Regionais Federais; e a uma 
macroestrutura, a totalidade de magistrados que integram os tribunais.
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quase-atitudinais (attitudinal and quasi-attitudinal models). Nesta construção 
teórica, os juízes agem como maximizadores de suas preferências e ideologias, 
sem o cálculo estratégico na tomada de suas decisões; (2) os modelos estratégicos 
(strategic models). Neste modelo, os magistrados são concebidos como agentes de 
escolha racional, strategic policy-oriented, em que o processo de tomada de decisões 
é coletivo e pouco baseado em ideologias (Baum, 2008; Edwards, 2003); (3) os 
modelos com componentes jurídicos (models with a legal componente). Nesta 
perspectiva teórica, os juízes atuariam estrategicamente a serviço da lei e aos 
objetivos das políticas relacionadas à influência das escolas de Direito (processo 
de ganho de expertise dos magistrados) (Baum, 2008, p. 8-9); e (4) o modelo 
neo-institucional (new institucionalism). Os tribunais são compreendidos como 
instituições, plano coletivo, em contraste à ideia individualizante dos demais 
modelos (Edwards, 2003, p. 1662).

Os quatro modelos apresentam a mesma limitação na sua capacidade 
explicativa relacionada à tomada de decisões: explicar o que motiva e delineia 
as decisões dos magistrados. Baum (2008) apresenta como alternativa o dire-
cionamento da análise para o exame da relação entre juízes e as suas audiências 
(audience), pessoas com as quais os magistrados se importam (Baum, 2008, p. 
21) e que podem afetar o processo de tomada de decisão deles. As audiências 
podem ser: grupos sociais (valores e crenças dos juízes e atuação destes junto 
ao tribunal)9, advogados (reconhecimento e avaliação profissional), ramos do 
governo (poderes legislativo e executivo, estrutura que influencia a tomada de 
decisão) e colegiados de magistrados (Baum, 2008).

A tomada de decisão nas cortes superiores e intermediárias (recursais) 
é um produto de um julgamento coletivo, e o seu resultado é proveniente do 
consenso de uma maioria (Baum, 2008, p. 53). A atuação do colegiado (courts 
colleagues) constitui-se como uma variável crucial para análise das decisões judi-
ciais, podendo ser considerada um fator de coordenação do judicial decision 
making, com a capacidade de mitigar diferenças geradas por ideologias pessoais 
e políticas. O colegiado atuaria como um elemento aglutinador de preferências 
visando à good policy (boa decisão), com capacidade de influenciar os magistrados, 
por meio do compartilhamento de ideias de um processo em grupo (Edwards, 

9  Conceber os grupos sociais como audience dos magistrados colabora como output da mobi-
lização do direito promovida pelos movimentos sociais, a exemplo do recorte deste trabalho, 
movimento de travestis, mulheres transexuais e homens trans.
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2003). Nesse sentido, Edwards (2003) ressalta que o colegiado se expressa pela 
ideia de diferenças e de diversidade que trabalham de forma conjunta no exercí-
cio do direito (Edwards, 2003, p. 1.666), vinculada à noção de responsiveness da 
tomada de decisão em relação às demandas que ingressam no Poder Judiciário 
e à capacidade e forma com a qual o tribunais reagem.

Essa abordagem teórica utiliza diferentes fontes de pesquisa para mapear o 
comportamento dos magistrados, quais sejam: o uso de entrevistas, de votos e de 
opiniões dos magistrados; suas bibliografias; e decisões judiciais. Neste trabalho, 
serão examinadas as decisões judiciais do TJRS sobre as demandas de retificação 
do registro civil.  

Ao adotarmos as decisões judiciais como fonte de pesquisa, inserimos 
esta na perspectiva do processo judicial enquanto fonte de poder e de narrativa. 
(Oliveira e Silva, 2005). Segundo os referidos autores, ao se utilizar este recurso 
como instrumento de unidade de análise, a pesquisa documental trabalhará 
“com a interpretação da palavra escrita a fim de discorrer sobre a construção 
do discurso empreendido por determinados grupos sociais” (Oliveira e Silva, 
2005, p. 244). Assim, consideramos que a construção da judicialização, como 
fenômeno e como categoria naturalizada pelos operadores do direito10, perpassa 
um processo de tradução das demandas de grupos sociais para a linguagem do 
campo do direito, isto é, o discurso formal dos processos (vocabulário próprio 
das leis e normativas, como, por exemplo, Código Civil e do Processo Civil) e a 
narrativa construída no decorrer da atuação dos atores judiciais, a exemplo dos 
magistrados no julgamento de ações judiciais (Oliveira e Silva, 2005).

4 Metodologia: análise exploratória e mineração de textos

Os estudos sobre tribunais intermediários esbarram em muitos empecil-
hos quanto à coleta das decisões e à dimensionalização do número de processos 
correspondentes a cada tribunal, fato que não se repete em relação às pesquisas 
sobre cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 
de Justiça, que já possuem algumas bases de dados disponíveis de forma conso-
lidada11. Diante desse cenário, nesta pesquisa, utilizamos a consulta de jurispru-

10  Como operadores do direito, entende-se os atores institucionais legitimados dentro da arena 
judicial: magistrados, promotores de justiça, defensores públicos e advogados.

11  A exemplo destas bases de dados, cita-se os relatórios “Justiça em Números” do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e os relatórios de pesquisa “Supremo em Números” da Fundação 
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dência como forma de mapeamento do universo de decisões do TJRS, replicando 
a técnica adotada em outros estudos (Madeira e Geliski, 2017, 2019)12. 

No portal de jurisprudência do tribunal gaúcho13, pesquisaram-se os 
seguintes termos nas ementas e no inteiro teor das decisões: transexual, tran-
sexuais, travesti, travestis, transgênero, transgêneros, transexualismo, transe-
xualidade, travestilidade, travestismo e identidade de gênero. O universo total 
de processos levantado junto ao TJRS, no período de 2002 a 2016, foi de 94 
(noventa e quatro) decisões, sendo 73 (setenta e três) apelações cíveis, 5 (cinco) 
embargos de declaração e 12 (doze) agravos (agravo, agravo de instrumento e 
regimental). Desse universo de decisões, analisaram-se apenas os recursos de 
apelação cível, em virtude da natureza procedimental do próprio recurso.

Para a análise exploratória dos litígios de retificação de registro civil no 
Rio Grande do Sul, adotamos as técnicas de estatística descritiva para examinar 
o perfil do litígio e dos atores envolvidos na demanda judicial, aliada com o 
emprego de análise de dicionário a partir da mineração de texto das decisões. 
Dessa maneira, primeiramente utilizaram-se as ferramentas de estatística des-
critiva para retratar a frequência e as características dos processos judiciais (data 
da decisão, órgão julgador, partes, procuradores); e a qualitativa, com o uso da 
técnica de análise de dicionário do software Word Stat (Provalis Research, 2010) 
para exame do conteúdo das decisões.

A implementação dessa metodologia levou em consideração que o processo 
judicial que é objeto deste estudo, retificação do registro civil, é de jurisdição 
voluntária, isto é, a demanda judicial é unipolar, tendo apenas o indivíduo que 
demanda a retificação dos seus documentos como autor, inexistindo a figura de 
um réu processual. Todavia, o Ministério Público integra o processo na con-
dição de fiscal, órgão que deve ser ouvido para que se proceda à retificação dos 
documentos, conforme disposição da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973).

A base normativa utilizada para tais processos se consubstancia na Lei de 
Registros Públicos, assentada nos princípios constitucionais da não discrimi-
nação. A seleção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se dá por conven-

Getúlio Vargas (FGV).
12  Neste tipo de dado, ressalta-se que os processos mapeados podem não corresponder ao uni-

verso de decisões sobre a matéria, mas aos dados disponíveis do portal de consulta por juris-
prudência.

13  Portal de pesquisa do TJRS (s/d).
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cionalidade, sendo este um dos cinco tribunais de grande porte da justiça estadual 
(CNJ, 2016), bem como é o estado em que ocorreram mutirões de judicialização 
de ações de retificação de registro civil, neste caso, atuação do projeto “Direito 
à Identidade: viva o seu nome”.

Por meio da análise de dicionário buscou-se mapear o debate sobre a 
identidade de gênero, identificando como os julgadores reconhecem o dire-
ito à retificação de documentos, seja a partir de argumentos relacionados ao 
gênero, seja enquanto categoria biológica ou social. Para empregarmos essa 
técnica, relacionamos diferentes conjuntos de palavras a duas categorias, 
social e biológico, com base nas quais buscamos examinar os termos utiliza-
dos pelos julgadores nas decisões ao concederem ou negarem os pedidos de 
retificação. Abaixo apresentamos a matriz de termos utilizados para análise 
de dicionário (quadro 1) dos recursos de apelação do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul.

Quadro 1 – Termos da análise de dicionário
Categorias-chave Rol de palavras/termos

Gênero Gênero, construção, biológico, social, masculino, feminino, 
homem, mulher;

Trans Transexual, transexualidade, trans, transexualismo, travesti, tra-
vestilidade, homem trans, mulher transexual;

Direito Direito, identidade, identidade de gênero, reconhecimento, retifi-
cação;

Saúde Cirurgia, intervenção, procedimento, redesignação, intervenção, 
procedimento, patologia;

Fonte: elaborado pelo autor.

O Wordstat trabalha com uma escala de 0 a 1 para relacionar as palavras, 
indicando a probabilidade de elas aparecerem juntas nos parágrafos ou segmen-
tos de texto. Já a técnica de estatística descritiva foi empregada com o uso do 
software SPSS, com a estruturação dos dados em tabelas, a fim de descrever o 
comportamento judicial, as demandas das câmaras, os representantes legais e o 
perfil das demandas14.

14  Ver apêndice.
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5 Os processos de retificação de registro civil de transexuais e travestis no 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

O exame do universo de decisões recursais sobre as demandas de direito à 
identidade de travestis e transexuais do TJRS, ou perante qualquer outro tribunal, 
analisa os atores que perderam em um julgamento nas instâncias iniciais e/ou não 
concordam com os efeitos produzidos pelas decisões das cortes intermediárias, 
(Shapiro, 1980). De modo que se pressupõe que, pela via recursal, há a adoção de 
um modelo do exercício do papel de correção de injustiças geradas no primeiro 
grau e de correção de erros e de desigualdades (Shapiro, 1980).

Gráfico 1 – Universo de decisões por ano

Fonte: elaborado pelo autor.

A maior parte das decisões sobre retificação de registro civil do TJRS 
concentra-se nos anos de 2015 e 2016, que corresponde, respectivamente, a 
15 e 34 dos recursos julgados sobre esse tema do total dos 73 casos mapeados. 
Quanto à distribuição dentro da estrutura de julgamento do tribunal, a sétima 
câmara cível representa 54,8% da jurisprudência sobre retificação cível, enquanto 
a oitava, 45,2%. Já em relação às comarcas de origem dos recursos, a maioria das 
decisões é proveniente de Porto Alegre, com 51 processos (69,9%), seguidas de 
Guaíba com 4, Caxias do Sul com 3, Canoas com 2 e as demais comarcas com 
apenas um caso em cada (ver tabela 1).
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Tabela 1 – Comarca de origem por decisões
Comarca de Origem Número de Processos
Porto Alegre 51
Guaíba 4
Caxias do Sul 3
Canoas 2
Alvorada 1
Antônio Prado 1
Bento Gonçalves 1
Camaquã 1
Carlos Barbosa 1
Casca 1
Guaporé 1
Lajeado 1
Panambi 1
São Leopoldo 1
Sapiranga 1
Taquari 1
Veranópolis 1
Total 73

   Fonte: elaborado pelo autor.

Relacionado ao acesso ao tribunal e aos atores dos processos, sobressaem-se 
dois tipos de atores: os procuradores dos assistidos e o Ministério Público. O 
acesso é o primeiro elemento de configuração do processo de judicialização, de 
modo que impõe a compreensão de quem pode acessar o serviço e arcar com 
os custos de demandar judicialmente pelo reconhecimento de sua identidade, 
seja por meio do serviço de assessoria do Estado, representado pela Defensoria 
Pública, dos serviços de assessoria jurídica gratuita prestados por universidades 
e movimentos sociais ou pela concessão do benefício da Assistência Jurídica 
Gratuita (AJG) nos casos de hipossuficiência dos autores das ações, mesmo se sob 
assistência da advocacia privada. No universo de decisões, identificaram-se três 
grandes atores responsáveis pela atuação junto ao TJRS: a Defensoria Pública; 
o grupo G8-Generalizando e atores da advocacia privada.
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Gráfico 2 – Procuradores dos litigantes do 2.º Grau por ano de ingresso da 
ação no 1º Grau15

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao mapear a origem dos processos do TJRS, data de ingresso das ações 
no primeiro grau de jurisdição, identificou-se a atuação da advocacia privada, 
com 46 casos de 2004 a 2016, o grupo G8-Generalizando, com 14 casos (2014 
a 2016), e a Defensoria Pública, com 13 casos (2002 a 2016). Sob o aspecto da 
gratuidade dos procedimentos judiciais, os processos relacionados à retificação 
de registro civil utilizam majoritariamente o benefício da AJG (74% dos casos). 

A maioria dos autores da ação são pessoas que buscam a retificação dos 
documentos para que seja reconhecida a sua identidade de gênero feminina, tais 
como mulheres transexuais e travestis (90,42% dos casos), e 9,58% objetivam o 
reconhecimento de sua identidade masculina. Essa proporção não significa que 
talvez haja uma maior demanda de mulheres transexuais e travestis, mas que, 
sob a perspectiva bottom-up (Shapiro, 1980), os dados indicam que os pedidos 
de retificação do nome e a alteração do sexo de masculino para feminino nos 
documentos, provavelmente, estejam mais propensos à revisão judicial.

A maioria dos recursos de apelação foi interposta pelo Ministério Público 
Estadual, em alguns casos, contra as decisões que concederam a retificação do 
gênero nos documentos em prol das identidades femininas, sob o argumento 
de que há a necessidade de realização da cirurgia para a alteração do registro 
civil, salvo nos casos das identidades masculinas, nos quais os procedimentos 
cirúrgicos que compõem o processo de readequação ao fenótipo masculino são 

15  O levantamento dos procuradores dos apelantes foi realizado a partir dos advogados relacio-
nados na página do processo, bem como no conteúdo dos acórdãos.
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considerados como procedimentos de caráter experimental16. Desse modo, o 
MP não exigia a realização do procedimento para tais situações, em virtude da 
natureza técnica da intervenção médica, perpetuando a ideia de genital enquanto 
condicionante do reconhecimento da identidade, restringindo o gênero como 
uma categoria biológica.

Tabela 2 – Partes que interpuseram recurso de apelação e comarca de origem 
dos processos (2003 a 2016)

Parte Apelante
Comarca de Origem é 
Porto Alegre Total Total %

Não Sim
Ministério Público 11 29 40 54,8%
Pessoa - identidade de gênero  
feminina 10 16 26 35,6%

Pessoa - identidade de gênero 
masculina 1 6 7 9,6%

Total 22 51 73 100%
Fonte: elaborado pelo autor.

Se, no primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público (tabela 2) tem 
adotado, em alguns casos, o posicionamento de condicionamento da retificação 
de gênero à realização de procedimentos cirúrgicos, o mesmo não se repete em 
sede recursal, quando o MP adotou um padrão diferente de atuação (ver tabela 
3). Na maioria das decisões, o órgão ministerial no segundo grau posicionou-se 
pelo desprovimento das apelações promovidas pelo próprio MP (67,56% dos 
casos), destacando a não necessidade de intervenções cirúrgicas, assim, enten-
dendo que a sua imposição se constitui como uma violência do estado contra 
o indivíduo.

16  Disposição da Portaria n.º 2.803, de 19 de novembro de 2013, consultar Ministério da Saúde 
(s/d).
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Tabela 3 - Posicionamento do Ministério Público de 2.º Grau quanto ao recurso 
(apelante e provimento do apelo)

Parte Apelante

Posicionamento do Ministério Público de 
2.º Grau

Total
Provimento 
do Apelo

Desprovi-
mento do 
Apelo

Provimento 
Parcial do 
Apelo

Ministério Público 11 25 1 37
Pessoa - identidade de 
gênero feminina 17 8 0 25

Pessoa - identidade de 
gênero masculina 5 2 0 7

Total 33 35 1 69
Fonte: elaborado pelo autor.

O movimento de divergência entre os atores de diferentes níveis da mesma 
instituição demonstra um desalinhamento da atuação. Diferentemente do posi-
cionamento contrário à retificação de gênero, a atuação do órgão na instância 
superior se alinhava, à época, com as posições do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, que já tinha se posicionado pela concessão do direito à retificação do 
gênero sem as amarras de procedimentos cirúrgicos.17 Posto o perfil dos litigantes 
dessas demandas, passa-se para o exame das discussões sobre o reconhecimento 
das identidades de gênero constantes nos acórdãos. 

5.1 Debates sobre uma política judiciária do direito ao nome: como os 
desembargadores julgam?

O cenário constituído pelos recursos de apelação é o da contestação da 
retificação do gênero (perspectiva do Ministério Público) ou da negação da sua 
concessão (negação da retificação no primeiro grau), de modo que as decisões 
recursais versam sobre os seguintes pedidos: 69,9% relacionada à retificação 
do gênero; 13,7% à retificação do nome; 9,6% à retificação de ambos; 4,1% à 
averbação da retificação da “condição de transexual” no cartório de registros de 

17  Conferir a Nota Técnica n.º 8, de 15 de março de 2016, emitida pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP, 2016).
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pessoas naturais; e 2,7% referente a outras matérias de ordem procedimental 
(competência, custas etc). 

A partir da análise de dicionário, o conteúdo das decisões (i.e., fundamen-
tos, temática etc.) foi ordenado com base na dispersão e na proximidade dos 
termos-chave de análise (assuntos), de modo que se identificaram seis grupos 
(ver figura 1): (1) mobiliza termos associados à dignidade da pessoa humana, à 
identidade e ao reconhecimento, além de trazer questões relacionadas ao reconhe-
cimento social e psicossocial; (2) relaciona as palavras próximas ao termo gênero 
com cirúrgico, mutilação e parcial; (3) palavras que aparecem próximas são “geni-
tália”, “transexuais”, “intersexuais”, “órgão”, “pênis”, “cirurgias; (4) os termos 
relacionados são “bioética”, “declaração”, “operado”, “redesignado”, “reconheci-
mento” e “reconhecer”; quarto com “cirúrgico”, “mutilação” e “pericial”; (5) as 
palavras relacionadas entre si são “cirúrgica”, “intervenção” e “desnecessidade”; 
e (6) os termos são “gêneros”, “mulheres”, “psicossexualidade” e “órgão sexual”.

Figura 1 – Cluster dos termos utilizados nas decisões judiciais18

Fonte: elaborado pelo autor com o software WordStat (Provalis Research, 2010).

A distribuição dos termos expressa nos seis grupos acima apresenta um 
cenário em que o debate sobre o reconhecimento das identidades de gênero 
circunda as discussões sobre gênero enquanto categoria social ou biológica e 

18  O tamanho da representação gráfica das esferas representa o número da frequência da ocor-
rência dos termos nos segmentos de textos das decisões, e a coloração refere-se à proximidade 
da utilização conjunta dos termos de mesma cor nos textos. 
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sobre a necessidade ou não de intervenções cirúrgicas enquanto condicionantes 
da retificação do registro civil. Destaca-se, ainda, que a palavra “mulher” aparece 
entre dois grupos, ambos apresentando a identidade feminina nos segmentos de 
texto que utilizam expressões relacionadas à intervenção cirúrgica ou ao “órgão 
sexual” (grupo 1 – termo “redesignação”; e grupo 6 – termo “órgão sexual”).

Nas decisões da sétima e da oitava câmaras cíveis do tribunal, a tensão 
entre posições divergentes intermembros se polariza no tema relacionado à reti-
ficação de gênero, ou seja, contraposições entre a perspectiva biologizante e de 
construção social de gênero. A argumentação presente dentro das decisões não 
aborda a transexualidade sob uma perspectiva teórica, ao invés disso, centram o 
debate em argumentos sobre a exigência ou não de cirurgia por parte do Estado. 
Nos julgados, destaca-se que tal imposição se configura como uma violação da 
privacidade do indivíduo, contrapondo posicionamentos de que destacavam 
a limitação do direito a regular tal situação e resguardando o debate sobre as 
identidades e a regência das ciências da saúde.

Figura 2 – Ocorrência de termos relacionados com os termos “biológico” e 
“social”19

Fonte: elaborado pelo autor com o software WordStat (Provalis Research, 2010).

19  Debate entre perspectiva biologizante e de construção social.
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Figura 3 – Redes de palavras de coocorrência de termos utilizados nas decisões 
judiciais20

Fonte: elaborado pelo autor com o software WordStat (Provalis Research, 2010).

As figuras 2 e 3 apresentam os resultados da análise de dicionário e de 
coocorrência de palavras realizada no software Wordstat a partir da divisão 
dos vocábulos pesquisados nas categorias: argumento social e argumento 
biologizante. No gráfico de termos da figura 2, percebe-se a prevalência da 
relação entre definição de gênero enquanto categoria biológica, associado 
em grande parte à “cirurgia de readequação sexual”, termo utilizado pelos 
desembargadores nos seus votos. Ao examinarmos de forma mais detalha a 
relação de palavras utilizadas pelos julgadores (figura 3), constatamos que 
a palavra gênero ocorre em três arranjos: um relacionado à identidade e à 
dignidade da pessoa humana (termos – identidade, transexual; identidade, 
pessoa e dignidade); um segundo, relacionado à identidade feminina (termo 
– gênero), o que se deve também ao fato de que a maioria dos recursos versa 
sobre os pedidos de retificação de documentos para o gênero feminino; e 
um terceiro, que se refere aos pedidos de retificação (termos – retificação, 
redesignação e psicossocial).

Já outro grupo de palavras associadas entre si mobiliza termos relacio-
nados à bioética e ao reconhecimento das identidades de gênero, tendo como 
termo central a palavra “redesignado”, que, por sua vez, refere-se à cirurgia de 
redesignação e às palavras “reconhecer”, “reconhecimento”, “bioética”, “operado” 

20  Os valores dos laços entre os termos (nós) medem a probabilidade com que um termo apare-
ce junto a outro em um mesmo segmento texto (i.e., parágrafo).
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e “declaração”. As relações entre os diferentes termos utilizados pelos julgados 
mapeados apontam que, naquele período, o debate central que era enfrentado 
pelos desembargadores sobre a concessão da retificação dos documentos para 
as pessoas transexuais era se havia ou não a necessidade da realização de proce-
dimentos cirúrgicos.

A forma como as ações de direito à identidade, retificação do nome e do 
gênero no registro civil são julgadas no tribunal diverge entre as câmaras do TJRS, 
sétima e oitava câmara cível. Na sétima câmara cível, a maioria das decisões é 
tomada por uma maioria (24 casos), enquanto, na oitava câmara, a maioria das 
decisões é por unanimidade (gráfico 3).

Gráfico 3 - Decisões colegiadas versando sobre pedidos relacionados ao 
nome21

Fonte: elaborado pelo autor.

No exame das demandas de retificação de gênero a partir do perfil das 
partes, no âmbito das câmaras, a sétima aparece com maior índice de restrição à 
concessão desses pedidos, o que se expressa no fato de que a maioria das decisões 
foram concedidas por decisão colegiada da maioria. Apesar dessa divergência 
entre a forma de tomada de decisão colegiada, em ambos os órgãos julgadores, 
os pedidos dos indivíduos têm sido providos (tabela 4).

21  As decisões monocráticas para 8.ª 1 decisão monocrática (identidade masculina) versando 
sobre outra matéria procedimental.
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Tabela 4 – Julgamentos classificados por órgão julgador, apelante e resultado 
do julgamento dos acórdãos22

Órgão Julgador
Apelo Recursal

TotalNegam  
Provimento

Parcialmente 
provido Provido

7.ª 
Câmara 
Cível

Parte  
Apelante

Ministério Público 13 1 6 20
Pessoa – identidade 
de gênero feminina 5 1 8 14

Pessoa – identidade 
de gênero masculina 1 0 2 3

Total 19 2 16 37

8.ª 
Câmara 
Cível

Parte  
Apelante

Ministério Público 18 0 0 18
Pessoa – identidade 
de gênero feminina 0 1 10 11

Pessoa – identidade 
de gênero masculina 0 1 2 3

Total 18 2 12 32

Total
Parte  
Apelante

Ministério Público 31 1 6 38
Pessoa – identidade 
de gênero feminina 5 2 18 25

Pessoa – identidade 
de gênero masculina 1 1 4 6

Total 37 4 28 69
Fonte: elaborado pelo autor.

Em relação aos julgamentos dos recursos interpostos pelo Ministério 
Público, a oitava câmara negou provimento para todos os recursos (tabela 6), 
enquanto a sétima se mostrou mais permeável aos pleitos do MP (tabela 5), 
provendo o apelo recursal em menos da metade dos casos (5 de 14). O proces-
samento dos recursos do MP (maioria não proveram o pedido) alinha-se com 
os interpostos pelas pessoas que pleiteiam o reconhecimento de sua identidade 
de gênero (maioria dos pedidos providos).

22  Na tabela, agruparam-se os acórdãos julgados pela 7.ª Câmara Cível e pela 8.ª Câmara Cível 
do TJRS relacionados à retificação de gênero e a demandas conjuntas (nome e gênero). 
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Tabela 5 – Decisões colegiadas da 7.ª Câmara Cível do TJRS por provimento, 
apelante e demanda23

Decisão  
Colegiada Apelante Demanda Mr U Total

Negam  
Provimento

MP Retificação de Gênero 11 2 13

Fem
Retificação de Gênero 3 1 4
Retificação de Nome e de Gênero 1 1

Masc Retificação de Gênero 1 1

Parcialmente  
Provido

MP Retificação de Gênero 1 1
Fem Retificação de Nome e de Gênero 1 1

Provido

MP
Averbação da situação anterior à retificação 
dos documentos 1 1

Retificação de Gênero 1 4 5

Fem
Retificação de Gênero 6 1 7
Retificação de Nome 1 1

Masc
Retificação de Gênero 1 1
Retificação de Nome 1 1

Total Geral 24 13 37
Legenda: Mr – Decisão por Maioria; U – Decisão por Unanimidade; MP – Ministério Público; Fem – 
Pessoa Física – identidade de gênero feminina; Masc – Pessoa Física – identidade de gênero masculina.
Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 6 – Decisões colegiadas da 8.ª Câmara Cível do TJRS por provimento, 
apelante e demanda24

Decisão  
Colegiada Apelante Demanda Mr U Total

Negam Provi-
mento MP

Averbação da situação anterior à retificação 
dos documentos 1 1

Retificação de Gênero 3 10 13

Retificação de Nome 2 2

Retificação de Nome e de Gênero 2 2

23  Neste caso, as decisões – colegiadas – catalogadas foram 37 acórdãos da 7.ª Câmara Cível do 
TJRS, excluindo-se 3 (três) de decisão monocrática.

24  Neste caso, as decisões – colegiadas – catalogadas foram 32 acórdãos da 8.ª Câmara Cível do 
TJRS, excluindo-se 1 (um) de decisão monocrática.
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Parcialmente 
Provido

Fem Retificação de Nome e de Gênero 1 1

Masc Averbação da situação anterior à retificação dos 
documentos 1 1

Provido
Fem

Retificação de Gênero 1 2 3

Retificação de Nome 2 4 6

Retificação de Nome e de Gênero 1 1

Masc Retificação de Gênero 1 1 2

Total Geral 8 24 32

Legenda: Mr – Decisão por Maioria; U – Decisão por Unanimidade; MP – Ministério Público; Fem – 
Pessoa Física – identidade de gênero feminina; Masc – Pessoa Física – identidade de gênero masculina.
Fonte: elaborado pelo autor.

Essa conjuntura aponta que, no período de 2003 a 2016, a política de 
reconhecimento da identidade de gênero construída a partir das decisões judiciais 
do TJRS garantiram o direito à retificação dos documentos, apesar dos diferentes 
padrões de comportamento judicial dos colegiados da sétima e da oitava câmara 
do tribunal. Outra característica identificada na análise é a que debate sobre o 
direito à retificação de documentos centrado na mobilização de termos, em sua 
maioria, relacionados às noções do campo da saúde (i.e., cirurgia, bioética etc.). 

Quanto às dinâmicas dos atores envolvidos no litígio, a tramitação dos 
processos era, em sua maioria, via concessão do benefício da assistência judi-
ciária gratuita, tendo como representantes o serviço gratuito universitário ou a 
própria Defensoria Pública. Já relacionado ao perfil dos recorrentes (apelantes) 
nos processos, as mulheres transexuais e travestis aparecem, na maioria dos casos, 
no polo recorrente das demandas judiciais, de maneira que, na época, o acesso à 
via recursal era necessário para assegurar o reconhecimento de suas identidades 
perante o Poder Judiciário.

6 Considerações Finais

O estudo das cortes intermediárias, tais como o Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, permitiu conhecer a demanda promovida pelos indivíduos 
nos casos concretos de retificação do registro civil no período de 2003 a 2016, 
anterior a ADI 4.274/2009, que reconheceu, em 2018, o direito de alteração do 
registro civil. Nesse sentido, o Judiciário aparece, nessa época, como uma arena 
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de acesso a direitos ante a inércia do Poder Legislativo federal em disciplinar 
a demanda do movimento de travestis e transexuais pelo direito à identidade.

A análise dos recursos do TJRS demonstrou que a maior parte dos julgados 
versava sobre o reconhecimento da identidade de gênero feminina, indicando, 
provavelmente, que as mulheres transexuais e as travestis tiveram mais dificul-
dades para a concessão da retificação de seus documentos pelo Poder Judiciário 
do que nos casos de homens transexuais no período examinado. Esse fato sugere 
duas hipóteses que devem ser testadas em estudos futuros sobre a trajetória da 
judicialização do direito à identidade anterior ao marco da ADI 4.274/2009, de 
2018: as demandas de retificação pelo reconhecimento da identidade masculina 
eram mais aceitas pelos membros do Poder Judiciário, ao ponto de não serem 
questionadas em via recursal; ou que numericamente o número de demandas 
de primeiro grau é substancialmente maior nos casos de mulheres transexuais.

Em um desenho atido às demandas recursais, os principais atores de repre-
sentação dessa população junto ao TJRS são escritórios de advocacia privada, 
seguidos pelo grupo G8-Generalizando da UFRGS e pela Defensoria Pública 
do Rio Grande do Sul. Já, quanto à fundamentação utilizada pelo tribunal, os 
termos mobilizados nos julgamentos alinhavam o reconhecimento do direito 
à identidade ao campo da saúde, associando-o a um diagnóstico em que um 
laudo/parecer da área da saúde como elemento de legitimação da demanda da 
retificação corroborava a ideia de patologia como forma de acesso vigente nas 
políticas de saúde. Nas decisões, a concessão da retificação do registro civil era 
concedida sem a necessidade de intervenção cirúrgica, apesar do debate sob a 
perspectiva da saúde.

Em relação ao comportamento judicial, percebeu-se que as duas câmaras 
do TJRS que são competentes para julgar as ações de retificação de registro civil 
(sétima e oitava) apresentam comportamentos diferentes em relação às decisões 
emitidas pelo colegiado de magistrados. Na sétima câmara, a concessão da reti-
ficação dissociada da cirurgia aparece com maior resistência do que na oitava, 
ou seja, a maior parte das decisões emitidas por esse colegiado se dá por maioria, 
enquanto na oitava, por unanimidade. 

Em ambas, o argumento central utilizado para debater o reconhecimento 
da identidade é o bioético, isto é, os julgadores não discutem se a transexualidade 
é ou não patologia; eles se atêm ao questionamento se o Estado pode ou não 
exigir/impor a realização de procedimentos de adequação do corpo biológico à 
identidade de gênero como condicionante para o seu reconhecimento.
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Ainda sob essa perspectiva, o Ministério Público apresentou diferentes 
posicionamentos entre a atuação do órgão no primeiro grau e no segundo grau 
de jurisdição. Em que pese o MP seja o principal promotor dos recursos de ape-
lação, em segundo grau, na maioria das vezes, ele pugna pelo desprovimento do 
apelo da própria instituição. Em síntese, a atuação em primeiro grau ponderou, 
em alguns casos, pela necessidade de cirurgia para a retificação, enquanto a do 
segundo não o fez.

Algumas limitações da capacidade explicativa deste trabalho residem no 
fato de que as fontes de dados existentes para pesquisa junto às cortes interme-
diárias e baixas (primeiro e segundo graus) são decisões recursais. Isto é, ao passo 
que se conhece o que vem sendo debatido e delineado pelo tribunal intermediário 
em determinada matéria, como o cenário das demandas de retificação de registro 
civil, não se conhece o que não chega às vias recursais, de modo que não se sabe 
a real dimensão do cenário de judicialização no período estudado. 

Dessa maneira, caso atores, como magistrados, membros do MP e repre-
sentantes das partes (advogados, defensores, serviços de assistência judiciária 
gratuita) possuam uma linha argumentativa similar, a determinação dos casos 
se dará em primeiro grau, não chegando à via recursal (tribunal intermediário). 
Nesse contexto, a dificuldade de estudar as lower courts está em mapear o cenário 
do puzzle da judicialização, no qual as comarcas de primeiro grau representam 
um nível e o tribunal outro. Em síntese, é necessário estudar o que não chega às 
vias recursais para compreendermos amplamente a trajetória da mobilização legal 
e da judicialização da luta pelo direito à identidade de transexuais e travestis no 
contexto do Poder Judiciário brasileiro.
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