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RESUMO 

 

GODOY, Victor Patutti. A proteção jurídica da criança e do adolescente transgênero. 
2019. 249f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
O presente trabalho tem a finalidade de proceder a um estudo sobre a proteção jurídica 
das crianças e dos adolescentes transgêneros no Brasil, partindo da premissa de que a 
população transgênera é extremamente invisibilizada e marginalizada em nossa 
sociedade, inclusive dentro do próprio movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transexuais). A partir disso, a questão é analisada diante da discussão acerca do 
discernimento do indivíduo em relação à sua identidade de gênero, com o fito de permitir 
a retificação de seu registro civil e sua submissão às medidas de efetivação do processo 
de transição sem qualquer prejuízo ao seu crescimento pessoal e social. Ocorre que 
existe uma extensa previsão de limitações impostas pelo Estado e pelos responsáveis 
legais do menor para tanto, o que acaba por coibir seu livre desenvolvimento pessoal. 
Diante desse cenário, são questionados os limites dessas intervenções para que seja 
garantida, de forma efetiva, a livre vivência da identidade de gênero pelo indivíduo, sem, 
contudo, se olvidar das restrições impostas pelo processo de evolução de seu 
discernimento na mais tenra idade e da influência que o meio em que ele se desenvolve 
exerce sobre seu processo de maturação. Para tanto, propõe-se um estudo 
interdisciplinar, adotando-se lições da Psicologia infantil, da Psiquiatria e da Sociologia. 
Os aspectos psicológicos e de discernimento da criança e do adolescente são apoiados, 
principalmente, nos estudos de Jean Piaget sobre o desenvolvimento intelectual ou 
cognitivo dessa população, enquanto a ideia de construção da sexualidade como 
conceito histórico de Michel Foucault embasa as discussões sobre a influência que o 
meio social exerce sobre aqueles que nele se desenvolvem, sobretudo no tocante à 
construção de sua identidade de gênero. Com isso, permite-se um aprofundamento do 
debate jurídico sobre a proteção das crianças e dos adolescentes transgêneros, levando-
se em consideração seu desenvolvimento cognitivo e a interferência social em suas 
vidas. Com base nisso, também são questionadas proposições legislativas que visam ao 
impedimento do debate sobre orientação sexual e identidade de gênero na Educação 
Básica, defendendo-se as inconstitucionalidades material e formal das medidas. Conclui-
se, então, com uma análise crítica a respeito da evolução jurisprudencial acerca das 
crianças e dos adolescentes transgêneros no Brasil e no mundo, com a exposição da 
realidade de alguns países considerados referências nesta luta e de casos judiciais 
concretos sobre o tema. Por derradeiro, e com fundamento em toda a pesquisa 
interdisciplinar realizada, apresenta-se uma Proposta de Lei de Identidade de Gênero 
brasileira, com o enfrentamento expresso da problemática relativa às crianças e aos 
adolescentes transgêneros, visando à sua integral proteção em âmbito nacional. 
 
 
 
Palavras-chave: Transgêneros. Criança e adolescente. Identidade de gênero. Proteção 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

GODOY, Victor Patutti. The legal protection of transgender children and teenagers. 2019. 

249p. Dissertation (Masters in Civil Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, São 

Paulo, 2019. 

 
This study aims to analyze the protection of transgender children and teenagers in Brazil, 

starting from the premise that the transgender population is extremely invisible and 

marginalized in our society, including within the LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals and 

Transsexuals) movement itself. From this, the question is analyzed in the discussion 

about the individual's discernment in relation to his gender identity, in order to permitting 

the rectification of his civil registry and allow his submission to the effective measures of 

the transition process without any prejudice to his personal and social growth. It occurs 

that there is an extensive prediction of limitations imposed by the State and by the legal 

responsible of the minor for that, which ends up curtailing their free personal development. 

In view of this scenario, the limits of these interventions are questions in order to 

guarantee, in an effective way, the free living of the gender identity by the individual, 

without, however, forgetting the restrictions imposed by the process of evolution of their 

discernment in a young age and the influence that the social environment in wich he/she 

develops exerts on him/her process of maturation. Therefore, an interdisciplinary study is 

proposed, adopting lessons from Child Psychology, Psychiatry and Sociology. The 

psychological and discerning aspects of children and teenagers are supported mainly by 

Jean Piaget's studies on the intellectual or cognitive development of this population, while 

Michel Foucault's idea of the construction of sexuality as a historical concept supports the 

discussions about the influence that the social environment exerts on those who develop 

in it, especially about the construction of their gender identity. This allows a deepening of 

the legal debate on the protection of transgender children and teenagers, considering their 

cognitive development and social interference in their lives. Based on this, legislative 

proposals that seek to prevent the debate on sexual orientation and gender identity in 

Basic Education are also questioned, defending the material and formal 

unconstitutionalities of the measures. It concludes, then, with a critical analysis about the 

jurisprudential evolution about the transgender children and teenagers in Brazil and in the 

world, with the exposition of the reality of some countries considered references in this 

fight and of concrete judicial cases on the subject. Finally, and based on all the 

interdisciplinary research conducted, a Proposal for a Brazilian Gender Identity Law is 

presented, with the express confrontation of the problem related to transgender children 

and teenagers, aiming at their full protection at the national level. 

 

 

 

Keywords: Transgender. Child and teenager. Gender Identity. Full protection. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do presente trabalho pretende analisar a situação das 

crianças e dos adolescentes transgêneros no país, discorrendo sobre suas 

consequências jurídicas a partir do estudo de diversas áreas de conhecimento, 

sobretudo a da Sociologia e a da Psicologia. 

A celeuma da questão cinge-se, a princípio, na invisibilidade a que a 

população transgênera é submetida na sociedade, inclusive dentro do próprio 

movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), cujas pautas 

abrangem esses indivíduos de maneira extremamente tímida e segregacionista. 

A questão fica ainda mais delicada, entretanto, diante da abordagem dos 

transgêneros menores de idade, já que uma das maiores discussões acerca do 

tema diz respeito à maturidade e certeza do indivíduo em relação ao seu gênero 

antes de sua submissão às medidas de efetivação dessa transição, como, por 

exemplo, a mudança de nome e a cirurgia de transgenitalização. 

Assim sendo, é comum que haja a intervenção estatal nesses casos, 

proibindo ou dificultando o desenvolvimento do menor nesse sentido, sob o 

pretexto de que este não possui capacidade jurídica para se posicionar em 

relação a uma decisão desse porte, motivo pelo qual o Estado estaria protegendo-

o ao impedir que o caso fosse levado adiante. Ocorre que essa intervenção, 

muitas vezes, acabar por coibir o livre desenvolvimento pessoal da criança e do 

adolescente, além de ir contra o princípio do livre planejamento familiar previsto 

no artigo 226, § 7º, da Constituição Federal nas hipóteses em que há o 

consentimento e apoio dos pais na circunstância. 

Por outro lado, pode ocorrer a oposição dos próprios genitores do menor 

no tocante à situação por este enfrentada, momento no qual deve haver uma 

análise acerca dos limites do próprio poder familiar em detrimento da consciência 

de gênero da criança e do adolescente, cuja proteção é pressuposto das relações 

familiares. 

Sabe-se que, atualmente, o exercício do poder familiar pressupõe o 

atendimento dos interesses da criança e do adolescente, motivo pelo qual 
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convém o questionamento dos limites entre a proteção e o óbice ao sadio 

desenvolvimento do menor. 

Nesse diapasão, pretende-se realizar uma abordagem crítica acerca da 

possibilidade do reconhecimento de menores transgêneros, com a devida 

incidência das consequências jurídicas disso decorrentes, ainda que colidindo 

com orientações estatais ou com a anuência de seus pais ou responsáveis legais, 

tudo sob a égide do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

A relevância do tema estudado fundamenta-se na circunstância de que a 

existência de identidade de gênero diversa daquela biologicamente atribuída ao 

indivíduo é um fato social inquestionável. Como tal, mostra-se inconcebível, sob 

qualquer perspectiva, que o Direito feche os olhos para a parcela da população 

transgênera, marginalizando-a em manifesta violação das diretrizes axiológicas 

constitucionais que devem permear todo o ordenamento jurídico. 

Independentemente de qualquer posicionamento científico, teórico, 

conceitual, religioso, filosófico ou político, é imprescindível lembrar que os 

transgêneros são seres humanos e cidadãos e, enquanto tais, merecem a tutela 

para que vivam da maneira mais digna e igualitária possível. Questionar isso 

significa, em última instância, colocar em xeque, sem qualquer justificativa 

ponderativa para tanto, princípios basilares de nossa ordem constitucional, como 

a dignidade da pessoa humana e a igualdade. 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito que tem como um de seus 

fundamentos a promoção da dignidade da pessoa humana e que possui os 

objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzindo as 

desigualdades e promovendo o bem de todos, sem preconceitos e discriminações 

de qualquer espécie. Diante disso, segregar reconhecimento e direitos a 

determinados cidadãos, simplesmente devido à sua identidade de gênero, 

significaria ir contra o desígnio do constituinte de 1988, contradizendo as 

premissas básicas que se pretendeu instituir em nossa nação após o fim do 

período ditatorial. 
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Por mais que ainda haja grande resistência de bancadas legislativas, de 

parte do Poder Judiciário e, principalmente, da sociedade, a Lei Maior da nação 

possui uma orientação que não permite a prática de discriminação contra 

qualquer cidadão, devendo ser garantido a todos o amplo e irrestrito exercício dos 

direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos, de modo que 

possam desenvolver sua vida com base na dignidade e demais valores 

intrínsecos ao ser humano. 

A importância do tema mostra-se, ainda, diante da marginalização da 

população transgênera, inclusive dentro do próprio movimento LGBT, que se vê 

desprovida de respaldo legal substancial para que possa viver de acordo com sua 

identidade de gênero, o que viola de forma manifesta o princípio da dignidade da 

pessoa humana e, no caso de crianças e adolescentes, o princípio do melhor 

interesse do menor. 

Ocorre que, apesar disso, questiona-se se a intervenção estatal e familiar 

nesses casos não configuraria, justamente, a garantia da proteção integral por 

meio da efetividade desses princípios, uma vez que, em tese, o menor não teria o 

discernimento necessário para a tomada de uma decisão desse porte, o que 

justificaria a substituição de sua vontade por políticas de Estado e pela orientação 

daqueles que exercem sobre ele o poder familiar. 

Nessa esteira, resta evidente a relevância de se realizar um estudo com 

viés protetivo em prol dos menores transgêneros e das limitações das 

intervenções estatal e familiar ao seu reconhecimento, sob a análise dos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, além 

do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Insta considerar, ainda, que, em consulta realizada em janeiro de 2019 nas 

maiores bases de dados de estudos científicos do país1, não foi localizada 

nenhuma pesquisa acadêmica dedicada exclusivamente às crianças e aos 

                                                           
 

1
 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI); Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); 
Scientific Electronic Library Online (SciELO); Bibliotecas Digitais da USP (Universidade de São 
Paulo) e da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 
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adolescentes transgêneros na área do Direito, de modo que o presente trabalho 

se mostra pioneiro e de vital relevância para o avanço dos estudos jurídicos sobre 

o tema. 

Em razão disso, somado à omissão legislativa acerca da disciplina dos 

menores transgêneros, inclusive nos projetos de lei mais avançados em trâmite, a 

presente pesquisa também possui outro objetivo: servir de base teórica para a 

proposição de uma regulamentação legal que seja eficazmente protetiva às 

crianças e aos adolescentes que não se identificam com seu gênero de 

nascimento. Para tanto, será apresentada em anexo uma proposta de projeto de 

lei nesse sentido, tendo como inspiração o PL da Lei de Identidade de Gênero (PL 

n. 5.002/13) e legislações estrangeiras pioneiras sobre a questão, além dos dados 

obtidos nesta pesquisa. 

Ante o exposto, o estudo revela-se de inegável importância social e 

jurídica, tanto teórica como prática. Teórica, porque é necessário que haja uma 

análise crítica acerca do conflito supranarrado, com o fito de se obter uma 

fundamentação, sobretudo jurídica, para que haja uma tutela efetiva do 

desenvolvimento independente da consciência de gênero do menor, de modo a 

garantir maior efetividade na proteção de seus direitos com fulcro em seu melhor 

interesse. Prática, por sua vez, devido à imprescindibilidade de extinguir o 

preconceito e garantir a eficácia da repressão contra atos opressores, diante dos 

monstruosos dados estatísticos de ofensas, agressões e até mortes de indivíduos 

transgêneros, que se veem impossibilitados de desenvolver uma vida digna sem o 

reconhecimento de seu estado de gênero, característica pessoal intrínseca à 

intimidade do ser humano. 
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1 TRANSGÊNEROS 

Como já mencionado, a população transgênera é considerada a parcela 

mais marginalizada da comunidade LGBT – que, por si só, já é formada por alvos 

de preconceito e discriminação da sociedade. 

A marginalização dos transgêneros é um fato social que se justifica por 

meio de um complexo de estruturas e ideologias que devem ser compreendidas 

enquanto determinantes de comportamentos sociais. Dessa forma, a repugnância 

à figura do transgênero possui uma raiz que independe de um prévio 

conhecimento teórico, podendo ser automática e inconscientemente reproduzida 

por qualquer de nós. 

E é justamente o consolidado alicerce dessas estruturas inquestionáveis 

que possibilita que um grupo seja marginalizado sem que haja qualquer discussão 

em nível social sobre isso. E deriva do mesmo fato, ainda, a dificuldade de se 

apresentar informações sobre os transgêneros para a população, que se mantém 

inerte em sua confortável alienação. 

Apesar da recente visibilidade que a pauta transgênera vem recebendo, 

como em personagem de novela em horário nobre da maior emissora do país, a 

discussão ainda é de baixíssimo volume e consideravelmente rasa. O 

conhecimento popular se resume, quando muito, à “mulher que nasceu no corpo 

de homem” e ao “homem que nasceu no corpo de mulher”. E isso é tudo que 

sabem. 

Essa falta de informação é refletida no moroso avanço que as lutas trans 

conquistam na prática. Foi só no ano de 2018, no julgamento da ADI 4.275, que o 

Supremo Tribunal Federal decidiu que poderiam alterar seu nome por mera 

autodeclaração, e sequer colocou em pauta ainda o julgamento acerca do uso do 

banheiro de acordo com a identidade de gênero (Tema 778 de repercussão 

geral). 
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Ainda que lentas, as demandas judiciais em altas instâncias têm sido 

favoráveis aos transgêneros2, o que por ora nos conforta e representa um sinal de 

esperança, ao menos jurídica, de que serão garantidos os direitos humanos 

existenciais a esse grupo. 

Por isso, é evidente a relevância de se entender, em um primeiro momento, 

quem faz parte dessa população, bem como sua posição histórico-cultural dentro 

de nossa sociedade nos dias atuais. 

 

1.1 Conceitos relevantes 

É essencial, visando ao melhor aproveitamento do presente trabalho, que 

tenhamos alguns conceitos devidamente delineados. São eles, em um primeiro 

momento, a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual, bem 

como entre cisgênero e transgênero. 

Pois bem. A identidade de gênero diz respeito ao gênero (em regra, 

masculino/feminino) com o qual o indivíduo se identifica, independentemente de 

seu sexo biológico de nascimento (macho/fêmea). O termo “identidade”, do latim 

identitas, significa “a mesma coisa”, “o mesmo”, “aquilo que não se modifica”. A 

expressão “gênero”, por sua vez, vem do latim genus, ou seja, “nascimento”, 

“tipo”. É em sua origem grega (genos e geneã), entretanto, que adquiriu o sentido 

de “sexo biológico”, sendo atribuído ao masculino e ao feminino, respectivamente. 

Maria Berenice Dias diferencia sexo de gênero ao lecionar que o primeiro 

diz respeito às características morfológicas e biológicas do indivíduo, que são 

externamente identificadas pelos órgãos sexuais femininos e masculinos, não 

determinando a orientação sexual nem a identidade de gênero. O segundo, para 

a autora, consiste em “uma construção social que atribui uma série de 

                                                           
 

2
 RE 1.008.398/SP; RE 1.626.739/RS; ADI 4.275. 
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características para diferenciar homens e mulheres em razão de seu sexo 

biológico”3. 

Desse modo, cada indivíduo pode se identificar, em seu íntimo e de 

maneira permanente, com determinado gênero (masculino, feminino, ambos, 

nenhum e demais variações existentes), como resultado de seu desenvolvimento 

pessoal e influências externas que sofreu ao longo desse processo de 

autoconhecimento. 

A Cartilha “O Ministério Público e a Igualdade de Direitos para LGBTI”4, do 

Ministério Público Federal, define a identidade de gênero como “a compreensão 

que uma pessoa tem de si, percebendo-se como sendo do gênero masculino, 

feminino ou ainda da combinação de ambos”, sendo “incorporada à forma como 

ela se apresenta socialmente (nome, vestimentas, comportamento), 

independentemente do sexo biológico que ostente”. 

É importante destacar, ainda, que a identidade de gênero nem sempre 

corresponde ao sexo biológico do indivíduo, de modo que este pode ter o órgão 

genital masculino ou feminino e identificar-se, porém, com o gênero oposto, ou 

qualquer de suas variantes. 

Ao mesmo tempo, cumpre esclarecer a absoluta diferença entre os 

conceitos de identidade de gênero e orientação sexual, que são comumente 

confundidos. Esta, por outro lado, refere-se à forma como o sujeito se relaciona 

ou sente-se atraído afetiva ou sexualmente. Assim sendo, cada pessoa se sente 

atraída por determinado gênero, ou mais de um, ou nenhum (assexuado), e isso 

nada tem a ver com sua identidade de gênero, que possui caráter íntimo e 

pessoal. 

                                                           
 

3
 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e os direitos LGBTI. 6. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 42. 
4
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. O Ministério Público e a Igualdade de Direitos para LGBTI. 

Brasília: MPF, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igualdade-de-direitos-para-
lgbti-2017>. Acesso em: 25 jan. 2019. 
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A partir disso, é considerado heterossexual o indivíduo que se sente 

emocional e/ou fisicamente atraído por pessoas do gênero oposto (homem que se 

atrai por mulher e vice-versa), enquanto homossexual é aquele que o sente em 

relação ao mesmo gênero (popularmente chamados de gays ou lésbicas, a 

depender de seu gênero masculino ou feminino, respectivamente). Ao mesmo 

tempo, entre estes extremos ainda se tem, por exemplo, o bissexual, que se sente 

atraído por homens e mulheres, e o pansexual, que se atrai pelas pessoas 

independentemente de seu gênero, binário (masculino/feminino) ou não. 

Enquanto a identidade de gênero está relacionada ao gênero com o qual a 

pessoa se reconhece e não é condicionada pelos órgãos genitais ou por qualquer 

outra característica anatômica, a orientação sexual diz respeito ao impulso e ao 

desejo sexual ou afetivo de cada um5. 

Partindo dos pressupostos de identidade de gênero expostos, insta 

mencionar, ainda, a distinção entre cisgênero – aquele que se identifica com o 

gênero que lhe foi atribuído biologicamente (gênero masculino com corpo 

masculino; gênero feminino com corpo feminino) – e transgênero – aquele cuja 

identidade de gênero é distinta de seu sexo biológico, vulgarmente exposto como 

“homem que nasceu em um corpo de mulher” e vice-versa. 

A transexualidade pode ser definida como “uma divergência entre o estado 

psicológico de gênero e as características físicas e morfológicas perfeitas que 

associam o indivíduo ao gênero oposto”6.  

Consoante ensinamento de Tereza Rodrigues Vieira: 

Podemos concluir que o transexual é um indivíduo que se 
identifica psíquica e socialmente com o sexo oposto ao que lhe 
fora imputado na certidão de nascimento. Existe uma reprovação 
veemente de seus órgãos sexuais externos, dos quais deseja se 
livrar.7 

                                                           
 

5
 DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 42. 

6
 PARAENSE, Leando Lopes Pontes. Direito à identidade sexual: o desencaixe jurídico-social do 

transexual. In: Revista do programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da 
Bahia. n. 12, p. 133-156. Salvador, 2005. 
7
 VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e direito. 2. ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p. 102. 
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A professora conclui, então, afirmando que o pertencimento ao sexo oposto 

é uma ideia fixa no transgênero, responsável por impulsioná-lo a tentar conciliar 

seu corpo à sua mente por todos os meios possíveis. 

A diferenciação conceitual entre os termos “transexual”, “transgênero” e 

“travesti” é controversa e não existe de forma exata na literatura. 

Neste trabalho, a palavra “transgênero” será utilizada de acordo com a 

definição dada pelo MPF na Cartilha supramencionada, que a considera uma 

“expressão ‘guarda-chuva’ utilizada para designar as pessoas que possuem uma 

identidade de gênero diferente daquela correspondente ao sexo biológico”8. 

Além disso, cumpre mencionar que, no Congresso Internacional sobre 

Identidad de Género y Derechos Humanos (CONGENID), realizado em Barcelona 

no ano de 2010, foi aprovada a utilização apenas da expressão “trans*” ou da 

letra “T*” para abranger todas as manifestações da transgeneridade – 

transexuais, transgêneros, travestis e quaisquer outros que não se encaixem no 

padrão cisnormativo da sociedade. 

Dessa forma, as menções a qualquer desses conceitos (“transgêneros”, 

“transexuais” ou “trans”), neste trabalho, abrangerão toda pessoa que não se 

considere cisgênera, com o intuito de facilitar a abordagem da temática. 

Apenas como nota de esclarecimento, a utilização da sigla LGBT será 

utilizada no sentido de também abranger qualquer individuo que não se considere 

cisgênero ou heterossexual, representando toda a coletividade que, de alguma 

forma, não se encaixe nos padrões sociais relativos à identidade de gênero e à 

orientação sexual. 

Apesar disso, percebe-se a absoluta ausência de relação entre esses 

conceitos de identidade e sexualidade. Exemplificando, pode-se ter um indivíduo 

cisgênero (que se identifica com seu sexo biológico) heterossexual (que se sente 

atraído por pessoas do gênero oposto) ou pansexual (que se sente atraído por 

                                                           
 

8
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Op. cit. 
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pessoas de todos os gêneros), bem como um transgênero (que não se identifica 

com seu sexo biológico) homossexual (que se sente atraído por pessoas do 

mesmo gênero) ou bissexual (que se sente atraído por pessoas dos gêneros 

masculino e feminino), além de qualquer outra combinação que se possa imaginar 

nesse sentido. 

Assim sendo, podemos ter um homem trans (biologicamente fêmea, mas 

que se identifica com o gênero masculino) homossexual (que se sente atraído por 

pessoas do mesmo gênero que ele: masculino), uma mulher cis (fêmea que se 

identifica como mulher) bissexual (que se sente atraída por homens e mulheres) 

ou uma mulher trans (macho biológico que se identifica com o gênero feminino) 

heterossexual (que se sente atraída por pessoas do gênero oposto ao dela: 

masculino). 

A compreensão desses conceitos é a chave para se entender 

minimamente quem são os transgêneros e quais são suas demandas, pois é a 

partir disso que se percebe que tipos de discriminações podem sofrer e quais 

obstáculos devem enfrentar para o pleno exercício de seus direitos. 

 

1.2 O gênero e a identidade de gênero 

Para aprofundar a compreensão sobre a identidade de gênero, revela-se 

necessário um estudo sobre gênero, desde sua origem histórica até sua 

construção individual. 

Nesse sentido, a aferição da consolidação da identidade de gênero de um 

indivíduo não pode se dar de maneira simplista, almejando reduzi-la a um único 

fator de qualquer das áreas de conhecimento. Como será demonstrado a seguir, 

a identidade de gênero é desenvolvida a partir de fatores biológicos, sociais e 

pessoais. 

Dessa forma, o conhecimento científico biológico deve ser trabalhado em 

convergência aos estudos sociológicos sobre a milenar construção social que 



21 
 

recai sobre o gênero, sem se olvidar de que cada ser humano é único e processa 

o mundo em que vive de uma maneira particular. 

O papel do Direito nessa questão é claro e pode ser sintetizado pela teoria 

tridimensional do Direito de Miguel Reale9: um fato (a desigualdade sofrida pelos 

transgêneros) deve ser valorado (e quem valora é o problema...) para que resulte 

em uma norma. 

Entretanto, como será exposto adiante, a legislação protetiva aos 

transgêneros é praticamente inexistente e as decisões judiciais favoráveis ainda 

apresentam números tímidos. 

A luta dos transgêneros vai muito além de poderem mudar o seu nome e 

fazerem uma cirurgia pelo SUS. Em uma análise crítica, negar direitos aos 

transgêneros significa apenas a perpetuação de uma cultura com que já estamos 

acostumados: a da desigualdade de gênero. 

Seja entre homens e mulheres, seja entre cisgêneros e transgêneros, a 

história de nossas sociedades conta como o gênero sempre foi um critério de 

desigualdade social. Os transgêneros, por esse lado, estão apenas iniciando uma 

luta em que as mulheres já são veteranas, e vemos em nossa realidade o quão 

difícil é descontruir esses tipos de estruturas sociais. 

 

1.2.1 A evolução do papel da mulher na sociedade e no Direito brasileiro 

Quando se fala em gênero, a primeira ideia a que se é remetido é a da 

dicotomia entre masculino e feminino. Adotando-se, ainda, o padrão cisgênero da 

sociedade, tais ideais representam, de forma genérica, o homem e a mulher. 

Nesse sentido, sob qualquer perspectiva que se faça uma análise histórica 

da sociedade, deparar-se-á com a depreciação da figura da mulher em relação ao 

                                                           
 

9
 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 
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homem, estrutura milenar que resultou na construção de uma sociedade patriarcal 

e machista, cujos efeitos persistem até os dias atuais. 

E no Direito nunca foi diferente. Os próprios ordenamentos jurídicos 

sempre se organizaram de modo a negar direitos às mulheres em detrimento aos 

homens, resultando em uma inaceitável circunstância de submissão daquelas a 

estes, principalmente a seus pais e maridos. 

Desde o âmbito do núcleo familiar até o do Estado, o poder decisório e 

administrativo da sociedade sempre esteve em mãos masculinas. Às vezes em 

razão de expressas proibições legais, outras devido ao próprio resultado cultural 

desse processo histórico patriarcal. Mas o fato é que, até os dias de hoje, ainda 

não é comum vermos mulheres dominando todos os espaços sociais como 

deveriam. 

Para entender como esse cenário chegou ao conhecido atualmente, será 

realizado um breve estudo histórico do papel da mulher na sociedade e no Direito, 

evidenciando suas difíceis conquistas em prol da igualdade de gênero ao longo 

das épocas. 

Na Grécia antiga, mais especificamente em Atenas, tinha-se uma 

sociedade patriarcal, sendo o homem o chefe da família, exercendo plena 

autoridade sobre sua esposa e seus filhos. Além disso, as mulheres, juntamente 

com as crianças, escravos e estrangeiros, não tinham qualquer participação 

política, que era destinada apenas àqueles considerados cidadãos atenienses, ou 

seja, homens nascidos em Atenas e proprietários de terras. As mulheres que não 

fossem filhas desses cidadãos sequer eram consideradas “esposas legítimas”. 

Ao mesmo tempo, as mulheres estavam destinadas, por toda a sua vida, à 

submissão a algum homem – de seu nascimento até o casamento, eram 

submetidas à autoridade de seu pai, momento em que passavam à de seu 

marido. Quando da morte deste, então, a tutela cabia ao seu filho mais velho ou a 

tutor designado em testamento pelo de cujus. 

Outras discriminações podem ser percebidas, por exemplo, no fato de as 

filhas herdarem patrimônio de seus pais apenas na hipótese de ausência de 
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irmãos homens e de a mulher infiel ser punida de modo drástico, enquanto a pena 

ao homem, na mesma situação, não passava de mera indenização a eventual 

marido traído em razão de sua conduta. 

Na mesma época, em Esparta, a situação das mulheres era ligeiramente 

mais confortável, uma vez que, além de zelar pelos afazeres domésticos, 

poderiam exercer o comércio e receber herança, se figurassem na aristocracia. 

A situação pouco mudou até a Revolução Industrial, no século XVIII, 

responsável pela urbanização e consequentes movimentos de migração do 

campo para a cidade, já que nos ambientes rurais a mulher casada continuava 

submissa ao seu marido e responsável por tarefas internas em âmbito doméstico. 

Apesar disso, no Brasil, com o advento do Código Civil de 1916, o 

tratamento jurídico dispensado às mulheres ainda era de absoluta discriminação 

nas relações de família. Havia a determinação, por exemplo, de que a mulher era 

relativamente incapaz durante seu casamento; a mulher teria, em regra, o mesmo 

domicílio do marido; a possibilidade de o marido anular os atos que a mulher 

praticasse sem o seu consentimento, bem como anular o casamento, em dez dias 

de sua celebração, se ela já fosse “deflorada”, o que era considerado, ainda, erro 

essencial sobre a pessoa do cônjuge; o marido era considerado o chefe da 

sociedade conjugal, função que exerceria com exclusividade, competindo a ele 

administrar os bens de sua esposa e autorizar sua profissão e residência fora de 

seu domicílio; apenas à mulher cabia a adoção do sobrenome do marido, o que, 

agora, é permitido a ambos os cônjuges; o pátrio poder era exercido pelo marido; 

os varões possuíam preferências em determinadas ordens de vocação 

hereditária; sem contar, ainda, as referências a benefícios que só eram 

estipulados em favor de mulheres “honestas” (art. 1.548, II, do CC de 191610, por 

exemplo). 

Acerca do diploma, Maria Berenice Dias disserta: 

                                                           
 

10
 CC/16, Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não 

puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à condição e estado 
da ofendida: 
II. Se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças. 
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O Código Civil de 1916 era uma codificação do século XIX, pois 
foi no ano de 1899 que Clóvis Beviláqua recebeu o encarrego de 
elaborá-lo. Retratava a sociedade da época, marcadamente 
conservadora e patriarcal. Assim, só podia consagrar a 
superioridade masculina. Transformou a força física do homem 
em poder pessoal, em autoridade, outorgando-lhe o comando 
exclusivo da família. Por isso, a mulher ao casar perdia sua plena 
capacidade, tornando-se relativamente capaz, como os índios, os 
pródigos e os menores. Para trabalhar precisava da autorização 
do marido.11 

Essa concepção, todavia, começou a ser questionada no mundo ocidental 

com a ocorrência das duas grandes Guerras Mundiais. Isso porque, diante da 

manifesta falta de mão de obra masculina em razão dos homens atuarem como 

soldados nos conflitos em questão, gerou-se a necessidade de as mulheres 

assumirem seus postos. Com isso, ocorreu a abertura do mercado de trabalho 

para as mulheres, possibilitando, ainda que timidamente, que adquirissem certo 

status de independência a partir de seu próprio trabalho. 

As mulheres, que sempre viveram às sombras dos homens, só precisavam 

de uma oportunidade para se destacarem e ocuparem os espaços sociais. E a 

ausência física de seus maridos durante as Guerras propiciou uma autonomia até 

então desconhecida para elas, o que motivou a saída da inércia das lutas 

femininas. 

Nesse período, o Brasil reconheceu, por meio de seu Código Eleitoral de 

1932, o direito da mulher de votar e ser votada, o que significou a equiparação 

dos direitos políticos ativos e passivos entre os gêneros de modo universal. 

Isso representou um enorme passo em favor da inclusão das mulheres na 

sociedade, já que o direito ao voto é o instrumento do exercício da cidadania 

direta em uma República Democrática como o Brasil. Com isso, iniciou-se a 

participação legal da mulher na política brasileira, movimento que teve seu auge 

com a eleição de Dilma Rousseff como Presidente da República em 2010, a 

primeira mulher a ocupar este cargo no país. 

                                                           
 

11
 DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.bruploads18_-_a_mulher_no_c%F3digo_civil.pdf>. Acesso em: 30 
mar. 2017. 
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No âmbito familiar, em 1962, foi promulgada a Lei n. 4.121/62, conhecida 

como Estatuto da Mulher Casada. Apesar de ainda colocar a mulher em um 

patamar significativamente inferior ao do homem, representou importantes 

evoluções na questão, como, por exemplo, o abandono da determinação de que a 

mulher casada era relativamente incapaz, determinando, também, que seria 

colaboradora na administração dos assuntos pertinentes à família (embora ainda 

coubesse ao homem a decisão final) e substituta eventual de seu marido, 

podendo recorrer ao Poder Judiciário em caso de discordância. Houve a previsão, 

ainda, dos “bens reservados”, consistentes no patrimônio particular da mulher 

adquirido com o fruto de seu trabalho, além de não estar mais obrigatoriamente 

condicionada ao mesmo domicílio do marido. 

José Augusto Delgado, ao analisar o Estatuto, defende que: 

As modificações introduzidas foram efeitos das transformações 
econômicas e sociais, de vida e do progresso contemporâneo, 
que já eram sentidas nas decisões jurisprudenciais, reclamadas 
pela doutrina e manifestadas por inúmeros votos vencidos ou 
sentenças de primeira instância.12 

A Lei do Divórcio, Lei n. 6.515 de 26 de dezembro de 1977, foi responsável 

pela superação da indissolubilidade do casamento, instituindo a figura da 

separação judicial e tornando opcional a adoção do sobrenome do marido quando 

do casamento. 

Nessa esteira, tem-se que, desde 1964, com o golpe militar e a 

consequente Constituição de 1967, o Brasil vivia uma época de repressão à 

míngua de efetiva Democracia. Com a centralização do poder em âmbito federal, 

nas mãos do Presidente da República, houve uma mitigação da tripartição dos 

poderes, na qual o Executivo foi fortalecido e teve sua competência ampliada. 

Estabeleceu-se, ainda, uma imensa precariedade dos direitos e garantias 

fundamentais do cidadão, o que foi configurado, por exemplo, com a possibilidade 

de suspensão de direitos políticos em determinados casos. 
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 DELGADO, José Augusto. Estatuto da mulher casada: efeitos da lei 4.121/62. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 69, n. 539, p. 20-24, set. 1980. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/16157>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
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Nota-se, portanto, a importância histórica da Constituição de 1988, que 

significou o rompimento da ordem social advinda do período ditatorial e a 

consequente reinstauração da Democracia no Brasil, instalando-se um Estado 

Democrático de Direito com a ampla e devida proteção de seus cidadãos perante 

o governo desde seu texto constitucional. 

Nesse contexto, e devido ao fato de o século XX ser marcado por um 

dinâmico e intenso desenvolvimento econômico-social, surgiram discussões para 

a elaboração de um novo Código Civil. 

O fenômeno da constitucionalização do Direito Civil levantou polêmicas 

quando do surgimento da ideia de criação de um novo código, como aponta 

Carlos Roberto Gonçalves: 

No entanto, a denominada “constitucionalização do Direito Civil” 
(expressão utilizada pelo fato de importantes institutos do direito 
privado, como a propriedade, a família e o contrato, terem, hoje, 
as suas vigas mestras assentadas na Constituição Federal) 
contribuiria para a fragmentação do direito civil. Essa situação 
suscitou discussões sobre a conveniência de se ter um direito civil 
codificado, chegando alguns a se posicionar contra a aprovação 
do Código de 2002, sugerindo a manutenção e a ampliação dos 
denominados microssistemas, sustentando que a ideia de 
sedimentação estática das normas, que caracteriza a Codificação, 
estaria ultrapassada.13 

Apesar disso, o doutrinador defende que os Códigos são instrumentos de 

unificação da unidade política da nação, servindo como estrutura do ordenamento 

jurídico e ferramenta de padronização dos usos e costumes locais, motivo pelo 

qual a elaboração do Código teria prevalecido. 

O Código Civil de 2002, apesar de sua extensa elaboração, sofreu severas 

críticas da doutrina. A discussão gira em torno, principalmente, da questão da 

efetiva adaptação da legislação à nova ordem jurídica instaurada no Brasil com a 

Constituição de 1988. 

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira diz: 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
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Para a grande parte da doutrina civilística, contudo, o novo Código 
não foi devidamente discutido nem tampouco corresponde aos 
anseios de modernização que deveriam ser a prioridade mesma 
de uma nova codificação.14 

Entretanto, é inegável que o novo Código trouxe diversas e importantes 

mudanças para o direito privado brasileiro, principalmente na consagração 

expressa do princípio da igualdade nas relações familiares. 

Uma das principais características desse movimento é a 

despatrimonialização ou repersonalização do direito privado, que consiste na 

centralização do indivíduo nas relações jurídicas como ser humano dotado de 

dignidade e de direitos a serem garantidos, e não mais limitado à sua abordagem 

focada na disciplina de seu patrimônio. Desse modo, as relações patrimoniais, 

que até então representavam o foco do direito privado, passam a ser 

interpretadas a partir da tutela da personalidade e dignidade dos indivíduos nelas 

envolvidos. 

A respeito da influência dos princípios constitucionais no Direito Civil, 

sobretudo o da dignidade da pessoa humana, Julio César Finger leciona que a 

disciplina da vida privada sempre se deu a partir do patrimônio individual, 

concepção alterada a partir da tutela de interesses existenciais do indivíduo. 

Nesse sentido: 

O direito civil, de um direito-proprietário, passa a ser visto como 
uma regulação de interesses do homem que convive em 
sociedade, que deve ter um lugar apto a propiciar o seu 
desenvolvimento com dignidade. Fala-se, portanto, em uma 
despatrimonialização do direito civil, como consequência da sua 
constitucionalização.15 

Paulo Lôbo expõe que: 

A patrimonialização das relações civis, que persiste nos códigos, é 
incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa 

                                                           
 

14
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 FINGER, Julio César. Constituição e direito privado: algumas notas sobre a chamada 
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humana, adotado pelas Constituições modernas, inclusive pela 
brasileira (artigo 1º, III). A repersonalização reencontra a trajetória 
da longa história da emancipação humana, no sentido de repor a 
pessoa humana como centro do direito civil, passando o 
patrimônio ao papel de coadjuvante, nem sempre necessário.16 

Por isso, Lôbo coloca a capacidade de ver as pessoas como sujeitos de 

direitos, e não mais apenas proprietários de bens, como um desafio aos civilistas, 

que precisa ser superado com o fito de adequar o Direito Civil à ordem 

constitucional. 

Com a constitucionalização do direito privado, portanto, a Constituição 

passa a disciplinar relações antes reservadas exclusivamente ao Código Civil, 

interpretando-as à luz dos princípios constitucionais que representam os 

interesses da nova ordem social e jurídica instaurada com a Lei Maior. 

No Código Civil de 2002, inúmeros são os princípios e dispositivos que 

refletem esse processo de sua constitucionalização, mormente no Direito de 

Família, ramo no qual houve a maior incidência do princípio da igualdade, 

principalmente no que diz respeito à equiparação de tratamento entre homens e 

mulheres dentro das relações familiares, bem como entre os filhos, havidos ou 

não do casamento, inclusive os adotivos. 

Paulo Lôbo aprofunda-se na discussão da igualdade entre os cônjuges e 

os filhos, ressaltando o desaparecimento da concepção patriarcal de chefia no 

Direito brasileiro: 

A igualdade não apaga as diferenças entre os gêneros, que não 
pode ser ignorada pelo direito. Ultrapassada a fase da conquista 
da igualdade formal, no plano do direito, as demais ciências 
demonstraram que as diferenças não poderiam ser afastadas. A 
mulher é diferente do homem, mas enquanto pessoa humana 
deve exercer os mesmos direitos. A história ensina que a 
diferença serviu de justificativa a preconceitos de supremacia 
masculina, vedando à mulher o exercício pleno de sua cidadania 
ou a realização como sujeito de direito.17 
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 LÔBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 

33, 1 jul. 1999. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/507>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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Na esteira do princípio da igualdade, o novo Código Civil determina que 

homens e mulheres exercerão igualmente os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal. Assim sendo, as mulheres deixam de ter um papel 

coadjuvante dentro da entidade familiar, como era até então, passando a atuar de 

forma ativa nas decisões da família. 

Apesar de sabermos que os efeitos da entidade familiar patriarcal 

legalmente prevista modelam as famílias até hoje, é inconteste a importância de 

se conquistar a igualdade formal em uma lei federal que disciplina o Direito de 

Família. Assim, por mais que muitas famílias ainda se estruturem com o modelo 

do homem como chefe e responsável, as mulheres possuem o inquestionável 

direito, em nível federal e constitucional, de exigirem que suas vozes sejam 

ouvidas no que diz respeito às decisões familiares. 

O planejamento familiar, com fulcro no princípio da liberdade, deve ser de 

livre decisão do casal, de modo que o Estado não deve interferir nas 

determinações dos cônjuges, cabendo a ele, entretanto, fornecer os recursos 

educacionais e científicos para o exercício do livre regimento familiar. Isso revela, 

ainda, expressão do princípio da legalidade, uma vez que representa o livre 

exercício do planejamento familiar, não podendo o Estado submeter os cônjuges 

a interferências não previstas em lei. 

Uma das novidades do texto constitucional de 1988, como já explicitado, foi 

a total igualdade de direitos e deveres atribuídos ao homem e à mulher no tocante 

às relações familiares. Essa previsão, consequência do inciso I do artigo 5º da Lei 

Maior, que determina que “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações”, é uma manifestação direta do princípio da igualdade, originado nos 

direitos e garantias fundamentais constitucionais e difundido em todo o 

ordenamento jurídico. 

Diversas são suas aparições no novo Código Civil, por meio, por exemplo, 

da determinação da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges (artigo 1.511); 

do fato de que homens e mulheres assumem mutuamente os encargos da família 

(artigo 1.565); da participação conjunta dos consortes na direção da sociedade 

conjugal (artigo 1.567); da obrigação de concorrerem para o sustento da família e 
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educação dos filhos na proporção de seus bens e rendimentos (artigo 1.568); da 

previsão de iguais deveres na relação conjugal (artigo 1.566) e no exercício do 

poder familiar (artigos 1.631 e 1.634); da competência de ambos os pais para 

representar e assistir os filhos até sua maioridade ou emancipação (artigo 1.690); 

e da igualdade de idade que representa a capacidade núbil para o homem e a 

mulher, qual seja, dezesseis anos (artigo 1.517). 

Destarte, verifica-se que, ao menos legal e teoricamente, a mulher 

brasileira conquistou um lugar de plena igualdade em relação ao homem nas 

relações familiares, não havendo de se falar, atualmente, em qualquer tipo de 

discriminação nesse sentido ou de prevalência do papel do homem no âmbito 

familiar. 

Ocorre que, não obstante essa previsão, a realidade que se manifesta nas 

famílias brasileiras ainda está distante de representar o total respeito e 

equiparação de direitos às mulheres como preconizou o constituinte de 1988 e o 

legislador quando da elaboração do Código Civil de 2002. 

 

1.2.2 A evolução dos estudos sobre gênero 

A palavra “gênero” surgiu durante a segunda onda do feminismo, nas 

décadas de 1960/70, em razão das contribuições de Robert Stoller, um 

pesquisador da área da Saúde responsável pela introdução da teoria dos papéis 

sociais e de que o gênero é uma construção social18, como será melhor explicado 

em momento oportuno. 

No Brasil, os estudos sobre gênero ganharam força a partir da década de 

1970 com o movimento feminista nacional. A partir do momento em que as 

mulheres conquistaram espaço na academia, houve o surgimento de um cenário 
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que propiciou o início de discussões sobre família, papéis sexuais e trabalho, 

pontapé inicial para o debate acerca da igualdade de gênero e para discussões 

que permitiram o questionamento da construção social vigente sobre o tema. 

Com isso, houve a definição de papéis de gênero – o comportamento e a 

atuação na sociedade que se espera cultural e socialmente de cada gênero pré-

definido. Nesse diapasão, ainda, evidencia-se a questão da dominação de um 

gênero sobre outro (no caso, do masculino sobre o feminino), permitindo sua 

análise em nível acadêmico. 

Até então, os universos masculino e feminino não possuíam intersecções, 

tendo seus papéis de gênero extremamente delineados na sociedade. Assim, os 

homens eram os responsáveis por prover a família, tanto econômica quanto 

moralmente, trabalhando fora para garantir o sustento de todos e possuindo 

autoridade para a tomada das decisões em âmbito familiar. Ao mesmo tempo, às 

mulheres cabiam os cuidados com o lar e a criação dos filhos, em manifesta 

submissão às vontades de seu marido. 

Partindo da análise de um aspecto comportamental, o homem 

representava (e ainda representa) a figura do másculo, agressivo, dominante, 

enquanto da mulher esperava-se (e ainda se espera) que fosse dócil, recatada e 

reservada ao ambiente doméstico, configurando a imagem da “mulher de família”. 

Com o surgimento do feminismo, entretanto, iniciou-se a desconstrução – 

ou ao menos sua tentativa – desses papéis pré-determinados socialmente, 

resultando, de forma paulatina, na fusão desses universos por meio das 

conquistas de direitos igualitários pelas mulheres, como anteriormente exposto. 

Nesse sentido, insta destacar que todo estudo sobre gênero deve 

pressupor a existência de um aspecto relacional, não sendo possível analisar a 

questão a fundo sem pautar-se na coexistência da dicotomia masculino-feminino 

e nos resultados dessa relação. 

Destarte, compreender os gêneros e seus respectivos papéis sociais 

imprescinde da análise histórica da dominação do gênero masculino sobre o 

feminino e das recentes conquistas igualitárias em sentido oposto. 
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Com a consolidação, ao menos teórica e organizacional, das pautas do 

movimento feminista, abre-se o horizonte para a discussão sobre os transgêneros 

– aqueles que, embora designados biologicamente como sendo de determinado 

sexo, identificam-se com o gênero oposto e, consequentemente, com todo o 

estigma histórico-sócio-cultural que recai sobre o gênero com o qual se 

identificam. 

As análises dos estudos sobre transgêneros, porém, serão realizadas em 

momento oportuno, partindo, principalmente, das áreas do conhecimento 

correlatas à Psicologia, Psiquiatria e Sociologia, que servirão de alicerce para o 

estudo jurídico proposto pelo trabalho. 

 

1.2.3 A construção da identidade de gênero 

A questão primordial da presente exposição deve ser balizada pelo exame 

da construção da identidade de gênero no indivíduo desde sua mais remota 

existência. 

Para tanto, levar-se-á em consideração a concatenação de três aspectos 

considerados fundamentais para a construção da identidade de gênero: o 

determinismo biológico, a influência do meio social em que vive e a experiência 

individual de cada ser humano. Para fins didáticos, tais fatores determinantes da 

construção da identidade de gênero serão definidos, respectivamente, como 

biológicos, sociais e cognitivos. 

O fator biológico diz respeito ao determinismo genético correspondente à 

formação cromossômica que diferencia os sexos. Sabe-se que a construção da 

carga genética do indivíduo varia de acordo com seu sexo biológico, sendo que 

dois dos quarenta e seis cromossomos que compõem o DNA humano são 

denominados sexuais. Nesse tocante, a mulher possui dois cromossomos sexuais 

X, enquanto, no homem, há um cromossomo X e um Y. 

Em decorrência disso, existem diversas diferenças biológicas entre o 

homem e a mulher, principalmente em relação a questões neurológicas e 
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endocrinológicas. Nesse aspecto, possui grande relevância biológica o fato de o 

homem ter produção predominante do hormônio testosterona, enquanto a mulher 

possui maior concentração de estrógeno em seu corpo. 

A partir disso, existem diversos estudos que relacionam os 

comportamentos masculino e feminino com a atuação desses hormônios 

produzidos em maior quantidade por homens e mulheres, o que justificaria a 

identificação e a prática de condutas associadas a determinado gênero pelo 

indivíduo independentemente do ambiente em que se desenvolvem e de suas 

experiências pessoais. Essa questão, entretanto, será analisada minuciosamente 

em momento oportuno, bastando, por ora, a ciência de sua existência. 

O fator social, que também será estudado mais a fundo em capítulo 

próprio, consiste na influência que o meio social em que o indivíduo vive exerce 

sobre sua concepção de gênero e consequente construção de identificação nesse 

sentido. 

A partir disso, tem-se que os pais, professores e demais adultos que 

convivem com o sujeito, além do próprio ambiente, da mídia e outros meios de 

comunicação, também são responsáveis pela sua formação pessoal, o que, por 

óbvio, abrange a construção de sua identidade de gênero mediante o reforço de 

ideais e comportamentos estereotipados de acordo com os papéis de gênero já 

mencionados. 

O fator cognitivo, por sua vez, relaciona-se com a experiência individual de 

cada pessoa desde o início de sua vida. Assim, além do determinismo biológico e 

influências sociais que enfrenta desde seu nascimento, é importante lembrar que 

cada indivíduo organiza as informações e significados que recebe e tem contato 

de uma forma peculiar, possibilitando o desenvolvimento de uma capacidade de 

estruturação de sua identidade a partir de suas próprias experiências e 

concepções de mundo. 

Mas nem sempre houve o reconhecimento desses fatores como 

determinantes da construção da identidade de gênero. 
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As primeiras pesquisas sobre gênero e sexualidade, publicadas no ano de 

1886 pelo psiquiatra alemão Richard Krafft-Ebing em seu estudo "Psychophathia 

Sexualis" (Psicopatia do Sexo), defendiam que as diferentes formas de 

sexualidade seriam ocasionadas por transtornos psiquiátricos. Verifica-se, 

portanto, que seus estudos eram baseados em fatores estritamente biológicos, 

revelando-se a importância acadêmica da teoria naturalista e da preservação e 

manutenção da espécie humana. 

Seus estudos serviram como base para que outros psicólogos, como Freud 

(1856) e Havelock Ellis (1859), iniciassem a realização de pesquisas sobre 

questões relacionadas à sexualidade. 

Na década de 1960, intensificou-se a contrariedade entre duas teorias de 

gênero predominantes: o determinismo biológico e o construcionismo social. Para 

a primeira, a identidade de gênero estaria relacionada exclusivamente a aspectos 

biológicos do ser humano, sendo que qualquer alteração do padrão cisgênero era 

entendida como uma patologia psiquiátrica. A segunda teoria, por outro lado, 

defende que a questão da identidade de gênero dar-se-ia em razão da construção 

social do meio em que o indivíduo se desenvolveu. 

Todavia, conforme demonstrado anteriormente, atualmente existe o 

entendimento de que nenhum desses fatores, por si só, é responsável pela 

construção em testilha, devendo haver, para tanto, um minucioso estudo 

concatenado de diversos aspectos do desenvolvimento do sujeito. 

É o que sintetiza Tereza Rodrigues Vieira: 

O sexo não é mais considerado apenas como um elemento 
fisiológico, portanto geneticamente determinado e, por natureza, 
imutável. A jurisprudência já admite uma visão renovada da noção 
de sexo, a qual é complexa, tomando lugar os componentes 
genético, cromatínico, gonádico, anatômico, hormonal, social, 
jurídico e psicológico.19 

Nessa toada, o psicanalista norte-americano Robert Stoller, em seu livro 

“Sex and Gender: The Development of Masculinity and Feminility” (Sexo e 
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Gênero: o desenvolvimento da masculinidade e da feminilidade), publicado em 

1968, foi responsável pela distinção entre os termos sexo e gênero. Para o autor, 

o sexo é vinculado a aspectos biológicos do indivíduo (hormônios, genes, 

morfologia), enquanto o gênero está relacionado a questões socioculturais 

historicamente construídas, sistematização que será adotada no presente 

trabalho. 

Por derradeiro, importante mencionar a matriz heterossexual proposta por 

Judith Butler, a qual representa a expectativa padronizada da sociedade em 

relação aos indivíduos a partir de seu sexo biológico. 

Para a teórica, existem dois sexos, macho e fêmea, que correspondem, de 

modo normativo, a dois gêneros: masculino e feminino, respectivamente. Partindo 

do pressuposto de que vivemos em uma sociedade heteronormativa – aquela que 

impõe a heterossexualidade como padrão social –, o desejo de tais indivíduos 

deveria corresponder, respectivamente, a mulheres e homens, sempre com fins 

reprodutivos em mente. Desse modo, podemos considerar que, de acordo com a 

expectativa e imposição social sobre a orientação sexual e a identidade de gênero 

dos indivíduos, o macho deve corresponder ao gênero masculino e sentir desejo 

por mulheres, enquanto a fêmea deve identificar-se com o gênero feminino e 

sentir-se atraída por homens, possibilitando, nos dois casos, a reprodução da 

espécie humana. 

Em suas palavras: 

A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se 
torna inteligível exige que certos tipos de "identidades" não 
possam "existir" - isto é, aquelas em que o gênero não decorre do 
sexo e aquelas em que as práticas do desejo não decorrem nem 
do sexo nem do gênero.20 

A ideia da matriz heterossexual de Judith Butler pode ser sistematizada 

pelo seguinte quadro: 
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SEXO GÊNERO DESEJO FINALIDADE 

Macho Masculino Mulher Reprodução 

Fêmea Feminino Homem Reprodução 

 

Tem-se, com isso, uma estruturação do padrão social esperado dos 

indivíduos a partir de seu sexo biológico de nascimento. Como consequência, 

aqueles que desvirtuam deste padrão não são completamente inseridos 

socialmente, o que dá ensejo ao início da fenomenologia de perpetuação de 

preconceitos, tanto por orientação sexual quanto por identidade de gênero não 

correspondentes a tal padronização. 

É cediço que, na sociedade atual, não apresentar comportamentos e 

autoidentificações cisgêneras e heterossexuais torna o indivíduo alvo de 

marginalização social, culminando desde na negativa de direitos básicos até em 

constantes violências físicas e psicológicas, o que compromete o 

desenvolvimento sadio de qualquer ser humano. 

Por isso, mais uma vez, destaca-se a importância do reconhecimento, ao 

menos em âmbito jurídico – o que nos compete em nossa área de estudo –, de 

direitos ao sujeito transgênero desde sua mais tenra idade, com o fito de 

proporcionar seu integral desenvolvimento e construção pessoal da forma menos 

obstrucionista possível. 

 

1.3 A pauta transgênera na atualidade e a importância de um 

estudo interdisciplinar 

Apesar da invisibilidade e da marginalização dos transgêneros durante toda 

a história da humanidade, a questão veio à tona nas últimas décadas, ganhando 

espaço de discussão nas mais diversas áreas do conhecimento. 

A pauta trans conseguiu ser introduzida, além do Direito, em debates nas 

áreas da Medicina, Enfermagem, Psicologia, Psiquiatria, Biologia, Sociologia, 

Política, Filosofia, Antropologia, entre inúmeras outras. Essa conquista possibilitou 
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a produção de estudos interdisciplinares sobre as realidades e as necessidades 

das pessoas transgêneras, o que impulsionou sua visibilidade e, 

consequentemente, o avanço de sua luta como um todo. 

A questão deixou de ser uma preocupação relativa apenas à realidade 

local e individual de cada um, dominando espaços como as universidades, as 

ruas, os centros de saúde e hospitais públicos, o horário nobre da televisão e o 

plenário do Supremo Tribunal Federal. 

É importante abordar o tema, ainda, tendo em mente os assustadores 

números relativos à violência contra LGBTs no país. De acordo com o Relatório 

2017 de Mortes Violentas de LGBTs no Brasil21, elaborado pelo Grupo Gay da 

Bahia (GGB), 445 LGBTs morreram no país em 2017, o maior número nos 39 

anos em que o GGB realiza o levantamento, significando um aumento de 30% em 

relação ao ano anterior. Isso significa que a cada 19 horas um LGBT é vítima da 

LGBTfobia, fazendo do Brasil o país que mais comete crimes contra as minorias 

sexuais. Do total de mortes, 194 eram gays (43,6%); 191 eram transgêneros 

(42,9% – o que representa um aumento de 6%); 43 eram lésbicas (9,7%); 5 eram 

bissexuais (1,1%); e 12 eram heterossexuais (2,7% – assassinados por 

protegerem ou serem confundidos com LGBTs). 

O Relatório do ano seguinte22, 2018, apresentou um total de 420 mortes no 

período, sendo 320 homicídios (76%) e 100 suicídios (24%). Entre os casos, 191 

envolviam gays (45,5%), 164 transgêneros (39%), 52 lésbicas (12,4%), 8 

bissexuais (1,9%) e 5 heterossexuais (1,2%). 

O relatório lembra, ainda, inexistirem estatísticas governamentais sobre o 

assunto, de modo que essas mortes sempre são subnotificadas, já que baseadas 

apenas em notícias publicadas na mídia e na internet e em informações pessoais. 
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Dessas mortes, 124 foram causadas por armas de fogo (29,5%); 99 por 

arma branca perfuro-cortante (23,6%); 100 suicídios; e 97 por agressões físicas 

(23,1%), como espancamento, asfixia, pauladas, apedrejamentos, carbonização, 

entre outros. Os Estados de São Paulo (58), Minas Gerais (36), Bahia e Alagoas 

(35 cada) e Rio de Janeiro (32) se destacam entre aqueles com o maior número 

de vítimas. 

Ainda de acordo com o Relatório, 42,8% dessas mortes ocorreram dentro 

da própria residência da vítima, 49,4% em vias públicas e 7,7% em 

estabelecimentos privados. Em regra, travestis e prostitutas são comumente 

executadas em rodovias públicas com tiros de revólver, pistola e escopeta, além 

de serem vítimas de espancamento, atropelamento criminoso, pauladas e 

pedradas. Em relação à faixa etária das vítimas, 29,4% tinham entre 18 e 25 

anos; 15,7% entre 26 e 30 anos; 24,9% entre 31 e 40 anos; e 7,2% eram menores 

de 18 anos, representando um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. 

Quanto ao perfil racial e sexual das vítimas, verifica-se que 38% eram transexuais 

e travestis negras em 2017. 

Ocorre que, conforme indicado pelo GGB, existem apenas cerca de um 

milhão de travestis e transgêneros na população brasileira (vinte vezes menos 

que o número de gays, por exemplo), o que demonstra que o risco de morte por 

transfobia é 17 vezes maior que aquele por homofobia. 

Por isso, revela-se da maior relevância a realização de um estudo acerca 

do tratamento dispensado aos transgêneros desde o início de seu 

reconhecimento até os dias atuais, restringindo-se, nesta obra, às disciplinas 

psiquiátrica/psicológica, sociológica e jurídica sobre o assunto, as quais 

consideramos essenciais para o entendimento e embasamento da temática 

proposta. 
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2 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE TRANSGÊNERO 

Apesar dos estudos e das recentes conquistas da população transgênera, 

a discussão atinente às crianças e aos adolescentes, principalmente na área do 

Direito, ainda é praticamente inexistente no Brasil. 

Como será melhor explicado no próximo item, a evolução do Direito da 

Criança e do Adolescente no sentido de reconhecê-los como sujeitos de direito 

aos quais é garantida a proteção integral é relativamente recente, de modo que a 

consagração da realidade social de acordo com os ditames constitucionais e 

legais ainda carece de um amadurecimento da população em relação ao tema. 

Mais recente ainda é a inclusão da pauta transgênera nos debates 

públicos, que ainda está lutando pela conquista de direitos básicos, como o uso 

de banheiros de acordo com a sua identidade de gênero. 

Esse cenário, somado ao conservadorismo e ao fanatismo religioso da 

nossa sociedade (os quais se confundem em uma relação de causa e efeito), 

resulta na absoluta omissão do Estado brasileiro no tocante a qualquer disciplina 

relativa às crianças e aos adolescentes transgêneros. 

Menores e trans são dois assuntos que, individualmente, já causam grande 

comoção e resistência social. São duas lutas que ainda têm muito a avançar e, 

diante da fragilidade dos temas, torna-se difícil encarar a situação concreta de 

que existem crianças e adolescentes que não se identificam com seu gênero de 

nascimento, o que não pode ser negligenciado pelo Estado nem por suas 

respectivas famílias. 

São sujeitos de direito e, como tais, merecem a atenção da sociedade para 

suas demandas, não havendo desrespeito maior a um ser humano do que a sua 

absoluta invisibilização social. 
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2.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 

1990, foi responsável por uma revolução nessa área do Direito, tanto por sua 

disciplina inovadora quanto pela revogação expressa, em seu artigo 267, das Leis 

n. 4.513/64, que autorizava a criação da Fundação Estadual do Bem Estar do 

Menor (FEBEM), e n. 6.697/79, o Código de Menores. 

De acordo com o artigo 1º, inciso I, do Código de Menores, esta lei 

dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância dos menores que se 

encontravam em situação irregular. Como lembra Paulo Lúcio Nogueira, a 

legislação menorista data de 1979, considerado o Ano Internacional da Criança, 

com promessas promissoras em relação aos menores carentes, abandonados e 

infratores – que configuram o que o autor chama de “trilogia menorista”, 

problemática que, apesar de muito discutida, pouco tem evoluído em relação à 

adoção de medidas efetivas pelo Poder Público e, principalmente, pela 

sociedade23. 

Ocorre que, embora a legislação se propusesse à assistência e à proteção 

da criança e do adolescente, a realidade de sua aplicação demonstrou que não 

passava de um Código Penal do Menor disfarçado de sistema tutelar, prevendo 

“medidas de proteção” que, na verdade, eram verdadeiras sanções aos 

menores24. 

Não podemos nos esquecer, porém, que o menor carente, abandonado ou 

infrator é, em regra, das classes sociais mais baixas, sendo que sua situação 

irregular deriva da própria dinâmica da sociedade. Nogueira afirma não haver 

qualquer dúvida de que o menor a que a lei se refere “é fruto da nossa sociedade, 

marcada por uma brutal diferença entre a classe pobre e a abastada”, concluindo 
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que “a justiça passa a ser instrumento contra os humildes, enquanto os poderosos 

continuam a agir impunemente"25. Para ele: 

Não adianta conhecer profundamente a problemática do menor e 
apresentar soluções, se o indiferentismo dos responsáveis e da 
própria comunidade não chega a ser sensibilizado para que algo 
de positivo seja feito em seu benefício26. 

Nesse contexto, a regulamentação menorista não resistiu à nova ordem 

jurídica estabelecida pela Constituição Federal de 1988, mormente frente ao 

preconizado pelo seu artigo 227, que estabelece ser dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, direitos fundamentais 

à criança, ao adolescente e ao jovem. São expressamente elencados, o que não 

exclui outros que decorram de sua integral proteção, os direitos à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além do dever de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Após o fim da ditadura militar no Brasil, o Governo de Transição 

Democrática instituiu, por meio do Decreto-Lei n. 2.318/86, o "Programa do Bom 

Menino", visando à colocação de menores nas empresas, e o Decreto n. 

94.338/87, que previa a organização de comitês municipais com as funções de 

cadastrar e encaminhar os menores candidatos ao programa de bolsa de 

trabalho27. Os programas, entretanto, não vieram a funcionar. 

 Com o intuito de reformar a legislação menorista, adequando-a ao texto 

constitucional e à realidade social, foram criados grupos de elaboração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, composto, inclusive, por Alípio Cavalieri, o 

criador do Código de Menores. A primeira versão do ECA, consistente nas 

"Normas Gerais de Proteção à Infância e à Juventude", foi apresentada no Fórum 

de Defesa da Criança e do Adolescente em São Paulo, tendo sido aprovado o 

encaminhamento do texto ao Congresso Nacional por meio do Deputado Federal 
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Nelson Aguiar (PDT/ES) e do Senador Ronan Tito (PMDB/MG). Houve sua 

correção e aperfeiçoamento para, então, ser apresentado o projeto substituto – o 

Estatuto da Criança e do Adolescente28. 

Os principais avanços trazidos pelo ECA dizem respeito à diferenciação 

etária de crianças (0 a 12 anos incompletos) e adolescentes (12 a 18 anos), além 

da previsão de direitos fundamentais a eles. Seus Títulos I (Das Disposições 

Preliminares) e II (Dos Direitos Fundamentais) foram claramente influenciados 

pela Constituição Federal de 1988, como já explicitado, e por tratados 

internacionais sobre o assunto, que serão melhor estudados oportunamente. 

Válter Kenji Ishida, ao aprofundar a análise sobre o surgimento do ECA, 

aponta que: 

Tratou-se de uma reação à desigualdade. O ECA é uma criação 
coletiva. É fruto de um grande movimento, de várias categorias. 
(...) Ele nasce da capacidade de indignação da sociedade. Havia 
uma crítica ao excesso de poder do magistrado no anterior Código 
de Menores. Todas as contribuições se referiam aos direitos 
humanos. Costuma-se mencionar que foi a prática que 
fundamentou a lei menorista. (...) É a luta pela efetivação dos 
direitos sociais no Brasil.29 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também se preocupou em 

abandonar a nomenclatura “menor”, com o fito de evitar a inevitável associação, à 

época, com a questão da situação irregular, rompendo paradigmas com a ideia do 

infrator30. Liberati menciona que o termo “menor” era considerado sinônimo de 

“carente, abandonado, delinquente, infrator, egresso da FEBEM, trombadinha, 

pivete”31. 

Neste trabalho será adotado, porém, o sentido técnico-jurídico da palavra 

“menor”, que diz respeito aos indivíduos que ainda não atingiram a maioridade32 – 

                                                           
 

28
 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 15. ed. 

São Paulo: Atlas, 2014, p. 5. 
29

 Ibidem, p. 6. 
30

 Ibidem, p. 8. 
31

 LIBERATI, Wildon Donizeti. Op. cit., p. 17. 
32

 Idem. 



43 
 

ou seja, os menores de dezoito anos, independentemente de sua situação regular 

ou não. 

Ao mesmo tempo, houve a adoção do termo “Estatuto” no lugar de 

“Código”, o que também foi feito com a intenção de desestigmatizar o aspecto 

punitivo da legislação em favor dos direitos nela previstos. A doutrina também 

indica o fato de “código” dar a ideia de mera coleção de leis, enquanto “estatuto” 

representa uma lei especial de uma coletividade ou corporação33. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, como todo microssistema legal 

organizado, já indica suas diretrizes axiológicas em seus primeiros artigos. Faz 

isso ao preconizar que a lei dispõe sobre a proteção integral à criança e aos 

adolescentes (art. 1º), que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana (art. 3º, caput), independentemente de nascimento, situação 

familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 

famílias ou a comunidade em que vivem (art. 3º, parágrafo único). 

Assegurar a efetivação desses direitos com absoluta prioridade é dever da 

família, e ressalta-se que esta vem em primeiro lugar, da comunidade, da 

sociedade em geral e do Poder Público (art. 4º, caput), tendo em vista a já 

explicada responsabilidade de todas as figuras sociais pela proteção das crianças 

e dos adolescentes.  

É importante mencionar, também, a diretriz hermenêutica proposta pelo 

artigo 6º do Estatuto, in verbis: 

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a 
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 
deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
 

Resta evidente, portanto, a intenção do legislador em adotar, no Brasil, a 

doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, passando o Direito a 
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enxergá-los como sujeitos de direitos fundamentais que devem ser garantidos, e 

não meramente como objetos de interesses pessoais que merecem atenção 

apenas quando em situação irregular. 

A doutrina da proteção integral ganhou força na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

20/11/1989, assinada pelo governo brasileiro em 26/01/1990 e aprovada pelo 

Decreto Legislativo n. 28 de 14/09/9034. 

Paulo Afonso Garrido de Paula sintetiza que a “proteção integral constitui-

se em expressão designativa de um sistema onde crianças e adolescentes 

figuram como titulares de interesses subordinantes frente à família, à sociedade e 

ao Estado”35. 

O professor Roberto João Elias defende a importância da ênfase à 

proteção integral da criança e do adolescente, “pois não se pode pensar no menor 

apenas como alguém que precisa ser alimentado para sobreviver, como um 

simples animal. É deveras importante atentar para o seu desenvolvimento 

psíquico e psicológico”36. 

Nessa seara, o autor ressalta que a proteção integral é aquela que abrange 

todas as necessidades do ser humano para garantir o pleno desenvolvimento de 

sua personalidade, o que inclui a assistência moral, material e jurídica ao menor, 

sempre primando por sua liberdade e por sua dignidade. Assim, os direitos de 

seus responsáveis legais devem estar em segundo plano nessas relações, uma 

vez que as crianças e os adolescentes, em razão de sua condição peculiar 

reconhecida pelo ECA, merecem absoluta prioridade em relação aos seus 

interesses. 

O Direito da Criança e do Adolescente, então, pode ser definido como o 

"conjunto de princípios e de leis que se direcionam a disciplinar os direitos e 
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obrigações das crianças e adolescentes sob o prisma da proteção integral e do 

melhor interesse"37, possuindo natureza jurídica de Direito Público. 

Consoante ensinamento de Adeildo Nunes38, existem três critérios para a 

aferição da autonomia dos ramos do Direito, todos preenchidos pelo Direito da 

Criança e do Adolescente. São eles: (i) existência de uma legislação específica e 

autônoma disciplinando a matéria; (ii) ser constitucionalizado; (iii) se tornar 

disciplina regular nas Faculdades de Direito. 

Por derradeiro, cumpre sistematizar os períodos do Direito da Criança e do 

Adolescente no Brasil, o que se dará com a fusão das lições de Válter Kenji 

Ishida39 e Paulo Afonso Garrido de Paula40. 

Em um primeiro momento, o país encontrava-se diante de um sistema 

jurídico de absoluta indiferença no tocante às questões da infância e da 

juventude. Após, foi instituído um sistema de mera imputação criminal, focado na 

delinquência da criança e do adolescente – o Direito Penal do Menor, também 

representado pelos Códigos Penais de 1830 e de 1890. Inaugurou-se, então, um 

sistema tutelar, preocupado tão somente com o menor em situação irregular e 

disciplinado pelo Código de Menores. Por fim, adotamos o sistema da proteção 

integral, que prioriza os direitos e garantias fundamentais das crianças e dos 

adolescentes, além de prever os instrumentos de sua efetivação frente à família, à 

sociedade e ao Estado. 

Dessa evolução denota-se o caráter evidentemente sócio-individual do 

Direito da Criança e do Adolescente41, tendo em vista a titularidade dupla e 

complementar de seus interesses, pois o fiel cumprimento do respectivo Estatuto 

é de interesse tanto das crianças e dos adolescentes quanto da sociedade. 
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2.2 O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

A proteção integral à criança e ao adolescente é corolário do previsto no 

artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma que “gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei”. Tais princípios estão expressos, inclusive, 

quando se trata das medidas de proteção dos menores, como, por exemplo, no 

artigo 100, parágrafo único, incisos I (princípio da condição da criança e do 

adolescente como sujeitos de direitos) e IV (interesse superior da criança e do 

adolescente) do ECA. 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente teve origem no 

seu equivalente “best interests of the child” norte-americano, utilizado pelas cortes 

de lá em processos relativos à guarda de menores, buscando garantir que seja 

tomada a melhor decisão para eles. 

De acordo com Lori Carangelo, não existe uma definição exata do 

princípio, sendo que em apenas dezesseis Estados norte-americanos, além da 

capital, mencionam-se os critérios utilizados na ponderação. A autora exemplifica 

citando o relacionamento familiar e com demais conviventes, o tipo de residência 

a ser proporcionado, as necessidades físicas e mentais do menor e dos pais e a 

ocorrência de violência doméstica42. 

Importante lembrar, ainda, que esse viés protetivo em relação ao menor é, 

também, consequência das novas diretrizes axiológicas introduzidas no 

ordenamento jurídico a partir da Constituição Federal de 1988, mormente após a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. As relações das 

crianças e dos adolescentes, até então, eram reguladas por normas privatistas 

que visavam apenas à satisfação dos interesses de seus pais ou responsáveis 

legais, colocando o menor em segundo plano em suas relações. 

É o que leciona Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 
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O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 
representa importante mudança de eixo nas relações paterno-
materno-filiais, em que o filho deixa de ser considerado objeto 
para ser alçado a sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana 
merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com absoluta 
prioridade comparativamente aos demais integrantes da família de 
que ele participa. Cuida-se, assim, de reparar um grave equívoco 
na história da civilização humana em que o menor era relegado a 
plano inferior, ao não titularizar ou exercer qualquer função na 
família e na sociedade, ao menos para o direito.43 

Nesse sentido, possuiu uma significante relevância a previsão 

constitucional de absoluta igualdade entre os filhos, havidos ou não dentro do 

casamento, inclusive os adotivos. A proteção integral do menor, nesse sentido, 

deve ser observada também e principalmente em suas relações familiares, motivo 

pelo qual o constituinte estabeleceu a ilicitude de qualquer ato discriminatório, em 

qualquer esfera, em relação aos filhos. 

Nogueira destaca a necessidade da observância do comando 

hermenêutico do supratranscrito artigo 6º do ECA, pois, para ele, o princípio da 

prevalência do interesse do menor decorre justamente dos fins sociais do 

Estatuto, das exigências do bem comum, dos direitos e deveres individuais e 

coletivos, além do reconhecimento da condição peculiar da criança e do 

adolescente enquanto pessoas em desenvolvimento44. 

Para Liberati, “na interpretação do texto legal, o que se deve observar é a 

proteção dos interesses da criança e do adolescente, que deverão sobrepor-se a 

qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado”45, pelos mesmos motivos 

expostos no parágrafo anterior. E, seguindo a mesma orientação, Paulo Afonso 

Garrido de Paula afirma que a aplicação de qualquer lei subordina-se aos 

enunciados magnos do Direito da Criança e do Adolescente, de modo que o 
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alcance do princípio do melhor interesse do menor independe das regras 

especiais de outro ramo próprio46. 

Com isso, o menor se torna sujeito de direito de maneira inquestionável e, 

mais que isso, protagonista das relações em que atua. Dessa forma, quando 

alguma situação envolver crianças ou adolescentes, deve-se atentar à primazia 

de seus interesses, ainda que em detrimento de outros personagens da relação 

telada. 

Nesse diapasão, Alessandra Gotti Bontempo defende que: 

(...) a Convenção sobre os direitos da Criança, a Constituição de 
1988 (art. 227) e o ECA (arts. 3º e 4º) adotam a doutrina de 
proteção integral e reconhecem que a criança é um verdadeiro 
sujeito de Direito, em condição peculiar de desenvolvimento, a 
merecer proteção especial e a ter absoluta prioridade na 
realização dos seus direitos.47 

Essa orientação representa um honrável cuidado com nossas crianças e 

com nossos adolescentes, que merecem um tratamento protetivo completo e 

específico em razão das peculiaridades e vulnerabilidades que essa fase da vida 

representa. 

Sobre o assunto, Andréa Rodrigues Amin assevera: 

Assim, na análise do caso concreto, acima de todas as 
circunstâncias fáticas e jurídicas, deve pairar o princípio do melhor 
interesse, como garantidor do respeito aos direitos fundamentais 
titularizados por crianças e jovens. Ou seja, atenderá o princípio 
do melhor interesse toda e qualquer decisão que primar pelo 
resguardo amplo dos direitos fundamentais, sem subjetivismos do 
intérprete. Melhor interesse não é o que o Julgador entende que é 
melhor para a criança, mas sim o que objetivamente atende à sua 
dignidade como criança, aos seus direitos fundamentais em maior 
grau possível.48 
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Gustavo Ferraz de Campos entende o princípio do melhor interesse do 

menor como uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana 

aplicado à criança e ao adolescente49, apontando quatro vieses fundamentais 

daquele: (i) orientação ao Estado-legislador, de modo que as novas leis prevejam 

a melhor consequência para o menor; (ii) orientação ao Estado-juiz, fazendo com 

que a aplicação da lei ao caso concreto respeite as necessidades do menor; (iii) 

orientação ao Estado-administrador, com o fito de promover políticas públicas 

nesse sentido; e (iv) orientação à família, principal responsável pela concretização 

do princípio por meio da criação e da educação dos filhos, cujos interesses devem 

ser considerados pelos pais, ainda que em detrimento de seus próprios50. 

Nesse sentido, ressalta-se a Lei n. 13.257/16, o Marco Legal da Primeira 

Infância, que dispõe sobre princípios e diretrizes para a formulação e a 

implementação, com absoluta prioridade, de políticas públicas para a primeira 

infância, assim consideradas as crianças de até seis anos de idade, por meio de 

uma Política Nacional Integrada. Consoante inteligência de seu artigo 7º, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir um comitê 

intersetorial de políticas públicas para a primeira infância, cuja finalidade consiste 

em assegurar a articulação de ações voltadas à proteção e à promoção dos 

direitos da criança, garantida a participação social por meio dos conselhos de 

direitos. 

Ocorre que, como menciona Ishida, apesar de nossa legislação menorista 

avançada, temos uma realidade atrasada e despreocupada politicamente com as 

questões relativas à criança e ao adolescente51, de modo que, na prática, ainda 

vivemos em uma crise social menorista. 

E não é diferente com os menores transgêneros. Percebe-se, da análise do 

já exposto neste trabalho, a urgente necessidade de se garantir legalmente a 

dignidade no processo de desenvolvimento e autoconhecimento das crianças e 
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dos adolescentes em relação à sua identidade de gênero. Ocorre que, 

atualmente, há a manifesta prevalência dos interesses do Estado e do poder 

familiar nessas relações, o que fica evidenciado, inclusive, pela própria omissão 

legislativa e jurisprudencial sobre o tema. 

Esse cenário, portanto, não reflete o princípio basilar do cuidado que o 

Direito deve ter com o tema, motivo pelo qual é gritante a necessidade de se 

incluir a pauta nos debates jurídicos. A comunicação e a disseminação da 

informação são as ferramentas primordiais para que a degradante realidade social 

seja modificada, e efetivar isso em nível jurídico representaria um importante 

avanço na luta em testilha. 

Sem se olvidar do fato de que a questão se torna infinitamente mais 

delicada quando abordada sob o ponto de vista dos menores, é medida de rigor, 

ao menos, que se levantem discussões sobre o tema, com o fito de sair da inércia 

relativa à aceitação daquilo que é imposto às nossas crianças e adolescentes. 

Imposto, diga-se de passagem, com maior relevância pelo Conselho Federal de 

Medicina, cujas resoluções sequer possuem força legal, o que demonstra o 

evidente descaso do Poder Público com o assunto. 

 

2.3 O Poder Familiar 

O Direito de Família se caracteriza, principalmente, por ser composto, em 

regra, por normas cogentes, ou seja, de aplicação obrigatória, não podendo ser 

modificadas ou relativizadas pela livre vontade dos sujeitos envolvidos. Possui, 

portanto, uma natureza personalíssima, já que seus direitos são irrenunciáveis e 

intransmissíveis. Como exceção, porém, temos, por exemplo, as disciplinas do 

regime de bens e do planejamento familiar, as quais, dentro de certas balizas, 

podem ser estipuladas de acordo com o consenso das partes. 

Com isso, esse ramo do Direito representa uma das hipóteses de 

intervenção do Estado na vida particular, visando à maior proteção e a melhores 

condições de vida dos indivíduos, tendo em vista a importância pessoal das 

relações familiares em seus desenvolvimentos, o que encontra respaldo 
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constitucional no artigo 226 da Lei Maior, que prevê a família como base da 

sociedade, merecendo especial proteção do Estado. 

Como princípios norteadores dessa matéria, podemos destacar o princípio 

da dignidade humana e da família, previsto na Constituição Federal, em seus 

artigos 1º, inciso III, 226, 227 e 230, representando a garantia de desenvolvimento 

digno e saudável de todos os membros da entidade familiar. O princípio da 

subsidiariedade, por sua vez, encontra-se representado no artigo 1.513 do Código 

Civil, que diz que “é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família”. Existe, ainda, o princípio da 

igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros, resultado da igualdade 

estabelecida entre o homem e a mulher pela Constituição de 1988, o que 

representa o fim, ao menos teórico, do patriarcado, instaurando uma isonomia 

entre os cônjuges, de modo que possuam os mesmos direitos e deveres nas 

relações familiares. 

Ainda na esteira da isonomia, o princípio da igualdade jurídica entre os 

filhos proíbe qualquer discriminação entre eles, sejam havidos ou não do 

casamento ou, ainda, provenientes de um processo de adoção, abolindo a 

diferença entre filhos legítimos e ilegítimos outrora existente. Ao mesmo tempo, o 

princípio da liberdade das relações de família ou da paternidade responsável 

estabelece que o Poder Público não poderá interferir no planejamento familiar, 

cabendo a ele proporcionar recursos educacionais, científicos e financeiros para o 

desenvolvimento da família, enquanto o planejamento em si é de livre decisão do 

casal. Por fim, o princípio jurídico da comunhão ou da afetividade determina que 

haja comunhão plena de vida nas relações familiares, com base na igualdade de 

direitos e deveres entre os cônjuges. 

Essa carga principiológica atribuída ao Direito de Família retrata a proteção 

pelo Estado preconizada na Constituição Federal, que reconhece a entidade 

familiar como a base da sociedade. Daí extrai-se a importância do discernimento 

dos pais e dos responsáveis legais no auxílio ao sadio desenvolvimento da 

criança, devendo utilizar seus “poderes” de forma consciente e em prol dos 

interesses desta. Em outras palavras, a intervenção da família, quando divergente 
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da vontade do menor, deve se justificar pela proteção de sua pessoa e de seu 

desenvolvimento, única hipótese em que há de se falar em tolhimento da 

liberdade da criança e do adolescente. 

Historicamente, porém, o Direito Romano organizava a família sob o 

princípio da autoridade, no qual o pater familias (ascendente comum do gênero 

masculino vivo mais velho) a exercia sobre todos os membros da família – suas 

esposas e descendentes não emancipados, inclusive sobre as mulheres destes. 

Essa orientação, embora abrandada, perdurou durante a Idade Média, época em 

que as relações de família regiam-se pelo direito canônico. 

É o que lecionam Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares 

da Silva: 

O poder familiar, então chamado pátrio poder, foi instituído e 
perfeitamente organizado em Roma. Primitivamente, no direito 
romano, a patria potestas visava tão somente ao exclusivo 
interesse do chefe de família. Nos primeiros tempos, os poderes 
que se enfeixavam na autoridade do pai, tanto os de ordem 
pessoal como os de ordem patrimonial, caracterizavam-se pela 
sua larga extensão.52 

Nesse contexto, surge o conceito de “pátrio poder”, caracterizado pelo 

poder absoluto de autoridade exercido pelo pater familias sobre todos os 

membros da família, exercendo o papel concomitante de chefe político, sacerdote 

e juiz. A expressão foi adotada, ainda, pelo Código Civil brasileiro de 1916, no 

qual se mostrava uma manifesta posição de superioridade do homem em 

detrimento da mulher nas relações familiares. Assim, submetiam-se os filhos ao 

pátrio poder enquanto menores, sendo que, em seu texto original, seu exercício 

cabia exclusivamente ao marido, considerado chefe da família, o que era 

concedido à mulher apenas na falta ou impedimento daquele. Tal redação, 

entretanto, foi alterada em 1962, determinando seu exercício pelo marido com a 

mera colaboração da mulher. O Código estabelecia, também, que, em caso de 

divergência dos genitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevaleceria a 

decisão do pai, cabendo à mãe tão somente o direito de recorrer ao juiz para ver 
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solucionada a questão. A administração dos bens dos filhos também cabia ao pai, 

sendo cedida à mãe apenas na falta daquele. 

Como lembra o Professor Caio Mário da Silva Pereira, “no Direito Romano, 

os textos são o testemunho da severidade dos costumes, atribuindo ao pater 

familias a autoridade suprema no grupo, concedendo-lhe um direito de vida e 

morte sobre o filho (ius vitae ac necis)”53. Nesse mesmo pensamento, Sílvio 

Rodrigues conclui que: 

Com efeito, o pátrio poder, na forma como é instituído em Roma, 
tem um fundamento político e religioso que lhe explica os 
aparentes exageros. O pater é não só o sacerdote do culto 
familiar, como o chefe de um pequeno agrupamento humano, a 
família, que constitui a célula em que se baseia toda a 
organização política do Estado. Através de sua autoridade se 
estabelece a disciplina e assim se consolida a vida dentro do lar e, 
por conseguinte, dentro da sociedade. Daí ser conveniente 
assegurar essa ampla autoridade paternal.54 

Essa disciplina, entretanto, restou insustentável com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que trouxe em seu bojo a total igualdade de direitos 

e deveres atribuídos ao homem e à mulher no tocante às relações familiares. 

Essa previsão, consequência do inciso I do artigo 5º da Lei Maior, que determina 

que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, é uma 

manifestação direta do princípio da igualdade, originado nos direitos e garantias 

fundamentais constitucionais e difundido em todo o ordenamento jurídico. 

É evidente que, por sua força hierárquica e papel de norma fundante de 

todo o ordenamento jurídico, a Constituição estabelece diretrizes que devem 

influir diretamente na elaboração da legislação infraconstitucional. Portanto, o seu 

capítulo sobre a família, bem como toda a carga axiológica encontrada ao longo 

de seu texto, serviram como alicerce para o Direito de Família construído no 

Código Civil de 2002 e na legislação extravagante pós-ditatorial. 
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Diante dessa influência direta das orientações constitucionais em todo o 

ordenamento jurídico, temos o fenômeno conhecido como constitucionalização do 

Direito Civil ou, ainda, de todo o Direito Privado, já que este vem se dividindo em 

vários microssistemas. Com isso, os Códigos deixam de ser considerados como 

disciplinadores exclusivos das relações particulares, tendo em vista que a própria 

Constituição, como lei fundamental de todo o ordenamento jurídico, assume o 

papel central de balizadora e regente dessas questões. 

Houve a necessidade, então, da elaboração de um novo Código Civil, com 

o fito de adequar o diploma à nova ordem constitucional instaurada no país. Com 

isso, diversas foram as aparições do princípio da igualdade entre o homem e a 

mulher no Código Civil de 2002, como já demonstrado neste trabalho. 

Essas incidências do princípio da igualdade demonstram uma importante 

evolução do novo Código Civil em relação ao de 1916, no qual havia manifesta 

discriminação da mulher nas relações de família. 

Todavia, é evidente o descabimento dessas previsões legais em 

consonância com a evolução sofrida pela sociedade no século XX, principalmente 

com as conquistas do movimento feminista e com o fim da ditadura militar em 

1985. Essa atual dinâmica social e constitucional, como deve ser, repugna 

qualquer forma de discriminação em razão de gênero, o que deve permear 

qualquer disciplina legal sobre as relações entre particulares. 

Nessa esteira, houve, com o novo Código, o abandono do conceito de 

“pátrio poder”, que fazia referência expressa à superioridade masculina, com a 

consequente adoção do termo “poder familiar”, determinando que homens e 

mulheres exerceriam igualmente os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal. 

De forma bastante clara e objetiva, Washington de Barros Monteiro ensina 

que “o poder familiar pode ser conceituado como o conjunto de obrigações, a 
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cargo dos pais, no tocante à pessoa e bens dos filhos menores”55, enquanto Sílvio 

Rodrigues afirma que “o poder familiar é o conjunto de direitos e deveres 

atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, 

tendo em vista a proteção destes”56. Desse modo, “em conclusão, podemos 

conceituar o poder familiar como o plexo de direitos e obrigações reconhecidos 

aos pais, em razão e nos limites da autoridade parental que exercem em face dos 

seus filhos, enquanto menores e incapazes”57. 

Partindo de uma análise mais crítica, Roberto Senise Lisboa leciona que o 

poder familiar deve ser considerado, concomitantemente, “uma autorização e um 

dever legal para que uma pessoa exerça as atividades de administração dos bens 

e de asseguramento do desenvolvimento dos direitos biopsíquicos do filho 

incapaz, pouco importando a origem da filiação”58, e Carlos Roberto Gonçalves 

conclui que “o instituto em apreço resulta de uma necessidade natural. 

Constituída a família e nascidos os filhos, não basta alimentá-los e deixá-los 

crescer à lei da natureza, como os animais inferiores. Há que educá-los e dirigi-

los”59. 

Depreende-se, então, que: 

Sintetizando, podemos asseverar que, na hora presente, o poder 
familiar é encarado como complexo de deveres, ou melhor, como 
direito concedido aos pais para cumprirem um dever. Deixou de 
ser, assim, direito estabelecido em favor dos genitores e no 
interesse de quem o exerce, para transformar-se em dever de 
proteção e direção, um meio que têm o pai e a mãe para cumprir 
seus deveres.60 

É importante, porém, que não se confunda o conceito de poder familiar 

com o de guarda. Aquele representa um conjunto de deveres e direitos atribuídos 

aos pais em relação aos filhos menores e não emancipados, com relação à 
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pessoa e a seus bens. A guarda, por outro lado, é apenas uma das atribuições do 

poder familiar, dizendo respeito ao direito de manter o menor consigo, 

concedendo-lhe a devida vigilância e assistência. Assim, embora a guarda possa 

ser atribuída a apenas um dos pais, esse fato não extingue o poder familiar do 

outro, que continua a ser exercido independentemente daquela. 

A doutrina moderna e algumas legislações estrangeiras, como a francesa e 

a norte-americana, entretanto, ainda não consideram ideal a expressão “poder 

familiar”, por se referir a um poder exercido pelos pais sobre os filhos, quando, na 

verdade, tem-se adotado a ideia de funcionalização da família, que passa a ter 

um papel fundamental para o desenvolvimento de toda a sociedade. Assim, 

conforme previsto na própria Constituição Federal, existe uma reciprocidade de 

deveres entre os membros da mesma entidade familiar ao longo de suas vidas, 

ao determinar, em seu artigo 229, que “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade”. 

Desse modo, tem-se preferido pela utilização da terminologia “autoridade 

parental”, por traduzir melhor o exercício da função no interesse do outro 

indivíduo, e não no sentido de poder a ser exercido sobre os filhos. Assim, 

distancia-se cada vez mais do conceito inicial de exercício de poder em direção à 

ideia de um múnus a ser exercido em prol do menor, no qual se ressaltam os 

deveres a serem praticados no intuito de prover o melhor desenvolvimento e 

proteção a ele. 

É o que expõe Caio Mário da Silva Pereira: 

Tem sido frequente a nomenclatura "autoridade parental" por 
melhor refletir o conteúdo democrático da relação, além de 
traduzir preponderantemente uma carga maior de deveres do que 
de poderes para que o filho, pessoa em desenvolvimento, tenha 
uma estruturação psíquica adequada.61 

Ana Carolina Brochado Teixeira, por sua vez, propõe a seguinte reflexão: 
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O vocábulo autoridade é mais condizente com a concepção atual 
das relações parentais, por melhor traduzir a ideia de função, e 
ignorar a noção do poder. Já o termo parental traduz melhor a 
relação de parentesco por excelência presente na relação entre 
pais e filhos, de onde advém a legitimidade apta a embasar a 
autoridade.62 

Nesse viés, a autoridade parental passa a ser entendida como uma função 

social, convertendo o “poder” outrora exercido em um instituto que visa à 

concretização dos interesses da infância e da juventude, fundando-se no cuidado 

e na proteção dos filhos, o que se revela como um interesse de toda sociedade 

hábil a prover um desenvolvimento social como um todo. Com isso, concretiza-se 

o princípio da dignidade humana na pessoa do menor e, em última instância, o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Dessa forma: 

Isso significa que, em respeito à própria função social 
desempenhada pela família, todos os integrantes do núcleo 
familiar, especialmente os pais e mães, devem propiciar o acesso 
aos adequados meios de promoção moral, material e espiritual 
das crianças e dos adolescentes viventes em seu meio.63 

Verifica-se, no Brasil, uma tendência a adotar a expressão “autoridade 

parental”, o que já foi feito, por exemplo, pela Lei n. 12.318/10, que dispõe sobre a 

alienação parental. É o que se propõe, ainda, no Projeto de Lei que visa a instituir 

o chamado Estatuto das Famílias, que criaria um microssistema referente às 

relações familiares, no qual existe a previsão de um capítulo específico intitulado 

de “Da Autoridade Parental”. 

O pensamento de Sílvio de Salvo Venosa bem reflete a convergência dos 

interesses da família aos da criança e do adolescente: 

Na noção contemporânea, o conceito transfere-se totalmente para 
os princípios de mútua compreensão, a proteção dos menores e 
os deveres inerentes, irrenunciáveis e inafastáveis da paternidade 
e maternidade. O pátrio poder, poder familiar ou pátrio dever, 
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nesse sentido, tem em vista primordialmente a proteção dos filhos 
menores. A convivência de todos os membros do grupo familiar 
deve ser lastreada não em supremacia, mas em diálogo, 
compreensão e entendimento.64 

Destarte, a evolução conceitual do instituto reflete a própria evolução de 

seu significado e de sua aplicabilidade na sociedade atual, de modo que a 

autoridade parental passa a ser o meio pelo qual os direitos fundamentais dos 

filhos (à vida, à educação, à alimentação e sustento, à educação, ao lazer, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, entre outros) são 

efetivados, de modo a conduzi-los à autonomia responsável. 

Não se pode olvidar, entretanto, da lição de Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho: 

Claro está, todavia, que de nada adiantaria um aprimoramento 
terminológico desacompanhado da necessária evolução cultural. 
Por isso, mais importante do que o aperfeiçoamento linguístico, é 
a real percepção, imposta aos pais e mães deste país, no sentido 
da importância jurídica, moral e espiritual que a sua autoridade 
parental ostenta, em face dos seus filhos, enquanto menores.65 

Em razão disso, ressalta-se, novamente, a importância de se atender à 

demanda de conscientização da população acerca do cenário em que vivem, já 

que a mudança social efetiva fica condicionada à compreensão, pelos cidadãos, 

do espírito da norma legal em comento. Não se pode dizer, portanto, que a 

realidade brasileira se funda na igualdade entre os gêneros nas relações 

familiares e na consciência dos pais no tocante ao seu dever de promover os 

interesses de seus filhos, o que compromete a eficácia da evolução legislativa. 

Apesar dessa crítica conceitual, abordaremos o tema neste trabalho sob a 

nomenclatura de poder familiar, que é a terminologia ainda utilizada pelo Código 

Civil brasileiro, que disciplina o instituto em seus artigos 1.630 a 1.638. Logo no 

primeiro dispositivo do diploma civil tem-se a determinação de que, enquanto 

menores, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, de competência, em regra, dos 

pais durante o casamento ou a união estável, sendo exercido com exclusividade 
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por um deles no caso de o outro encontrar-se impedido ou na sua falta. Na 

hipótese de ambos os pais serem incapazes de exercer o poder familiar, haverá a 

nomeação de um tutor para o menor. No caso de divergência quanto ao seu 

exercício, ainda, qualquer dos pais pode recorrer ao juiz para solucionar o 

desacordo. 

O artigo 1.634 é responsável pela enumeração do rol pertinente ao 

exercício do poder familiar, determinando os direitos e as obrigações dos pais em 

relação aos filhos, entre outros, nos seguintes termos: 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que 
consiste em, quanto aos filhos: 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 
1.584; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 
exterior; 
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem 
sua residência permanente para outro Município; 
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se 
o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder 
exercer o poder familiar; 
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 
(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa 
idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; 
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição. 

Esse rol, ainda que não possa ser considerado extenso, revela-se bastante 

abrangente, mormente pelo conteúdo de seu primeiro inciso, que concede aos 

pais a competência para dirigir a criação e a educação de seus filhos. Além disso, 

percebe-se em algumas de suas previsões, ao mesmo tempo, o caráter protetivo 

(incisos VII e VIII, por exemplo) e o restritivo (como nos incisos III, IV, V) da 

disciplina. 

Existe, ainda, seção que trata sobre a suspensão e a extinção do poder 

familiar, que se extingue, conforme previsão do artigo 1.635 do diploma civil, nas 

seguintes hipóteses: morte dos pais ou do filho; emancipação, maioridade ou 

adoção do menor; ou decisão judicial. 
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A decisão judicial apta a ensejar a perda do poder familiar deve ter por 

fundamento a punição do pai ou da mãe que castigar imoderadamente o filho; 

deixar o filho em abandono; praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo 1.637, que serão expostas a 

seguir; ou entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção, tudo 

nos moldes do preconizado pelo artigo 1.638 do Código Civil. 

Além destas hipóteses, o parágrafo único do artigo 1.638 prevê a perda do 

poder familiar por ato judicial àquele que praticar contra o outro titular do poder 

familiar, o filho ou outro descendente, uma das seguintes condutas: homicídio, 

feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se 

tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo 

ou discriminação à condição de mulher; ou estupro, estupro de vulnerável ou 

outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. 

Ao mesmo tempo, podem ser adotadas medidas para a segurança do 

menor e do seu patrimônio, inclusive por meio da suspensão do poder familiar, 

mediante decisão judicial por provocação de algum parente ou do Ministério 

Público. Tais medidas devem ser impostas nos casos de abuso de autoridade por 

qualquer dos pais, de falta aos deveres inerentes ao poder familiar ou se houver 

ameaça de ruína aos bens dos filhos. A suspensão é penalidade obrigatória, 

porém, na hipótese de condenação do pai ou da mãe por sentença penal 

condenatória irrecorrível relativa a crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 

É importante ressaltar, ainda, que o pleno exercício do poder familiar 

independe da situação conjugal dos pais, que podem estar juntos ou não, 

inclusive contraindo novas núpcias ou estabelecendo união estável com terceiro, 

o que em nada altera seus deveres para com os filhos do relacionamento anterior. 

Ante o exposto, denota-se que a atual disciplina dispensada pelo Código 

Civil ao poder familiar atende aos novos princípios de Direito de Família 

mencionados, o que significa, ao menos na teoria, o respeito à igualdade e ao 

melhor interesse da criança e do adolescente nas relações familiares. Ocorre que, 

como visto, é concedida aos pais a possibilidade de imporem determinadas 
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restrições aos menores, tutela que, se mal exercida, pode desencadear em 

prejuízo ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 

2.4 O papel do Ministério Público e da Defensoria Pública na 

tutela dos interesses das crianças e dos adolescentes 

transgêneros 

A Constituição Federal de 1988 apresenta o Ministério Público e a 

Defensoria Pública como funções essenciais à justiça, reconhecendo em nível 

constitucional a relevância de suas atuações na ordem jurídica nacional. 

Conforme preconiza o caput do artigo 127 da Lei Maior, incumbe ao 

Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Dentre suas funções institucionais, 

elencadas no artigo 129, encontra-se a de zelar pelo efetivo respeito dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia (inciso II), além de exercer outras funções 

que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade (inciso IX). 

Deve-se ressaltar, ainda, que o amparo aos civilmente incapazes, 

independentemente de sua identidade de gênero, é papel intrínseco à atuação do 

Ministério Público, conforme reza o artigo 178, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Assim, mesmo nos feitos em que a instituição não atue diretamente como 

parte, tem-se a sua indispensável intervenção como custos legis nas demandas 

em que se discutam interesses desse grupo. 

Nessa hipótese, consoante inteligência do artigo 179 do diploma 

processual, o órgão ministerial intervirá como fiscal da ordem jurídica, tendo vista 

dos autos e sendo intimado de todos os atos do processo, além de poder produzir 

provas, requerer as medidas processuais pertinentes e apresentar recursos. 

Diante disso, resta evidente que a questão relativa à proteção dos 

interesses das crianças e dos adolescentes transgêneros merece especial 

atenção do Ministério Público. Essa tutela deve se dar desde a defesa de seus 
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direitos individuais indisponíveis, como nos casos em que se discutem seus 

direitos da personalidade, até a promoção e o incentivo a políticas públicas nesse 

sentido. 

No tocante à legitimidade do Ministério Público para atuação em defesa 

desses interesses, a jurisprudência nacional é pacífica. O Supremo Tribunal 

Federal já se posicionou favoravelmente, por exemplo, no reconhecimento da 

legitimidade do Ministério Público estadual em questões relativas à saúde e a 

direitos individuais homogêneos (RE 407.902; DJ 27/08/09), bem como para 

ajuizamento de ação civil pública visando ao fornecimento de remédio pelo 

Estado (RE 407.902/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), tendo em vista 

ser função institucional do MP zelar pelo efetivo respeito, pelos Poderes Públicos, 

aos direitos assegurados na Constituição Federal. 

Ao mesmo tempo, nos termos do artigo 134, caput, da Constituição 

Federal, Defensoria Pública é considerada expressão e instrumento do regime 

democrático, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

Dessa forma, como será melhor exposto em momento oportuno, a atuação 

da Defensoria Pública na hipótese em comento mostra-se vital em razão da 

possibilidade de representação postulatória, judicial e extrajudicial, das crianças e 

dos adolescentes transgêneros. 

Um ótimo exemplo do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo em prol desse grupo é o Processo-Consulta n. 32/12 movido 

perante o Conselho Federal de Medicina, questionando acerca da possibilidade 

de ministrar o bloqueio de puberdade em crianças e adolescentes transgêneros, 

diante da ausência de previsão normativa sobre o assunto e da realidade social 

em que essa população faz o uso de hormônios sem indicação médica, 

colocando-se em graves riscos. O caso e o parecer do CFM serão melhor 

estudados oportunamente. 
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Ainda em relação à Defensoria, sabe-se que, em regra, os incapazes não 

possuem economia própria, de modo que não dispõem de meios para arcar com 

as despesas de honorários advocatícios e custas processuais sem a assistência 

de seus genitores ou representantes legais. Por isso, havendo a necessidade, 

pelo menor, de orientação jurídica ou da defesa de seus direitos sem a anuência 

de seus pais, é inconteste que essa função deve ser exercida pela Defensoria 

Pública, diante de sua responsabilidade social perante os economicamente 

hipossuficientes, como é o caso. 

Essa ideia é explicitada pelo artigo 141 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que garante o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria 

Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

Esses órgãos ainda exercem um importante papel na disseminação de 

informações com o intuito de conscientizar a população acerca do respeito à 

diversidade. Nesse diapasão, merecem destaque as cartilhas por eles 

elaboradas, dentre elas as Cartilhas “O Ministério Público e a Igualdade de 

Direitos para LGBTI”66, do Ministério Público Federal; “Direito e Diversidade”67, do 

Ministério Público do Estado de São Paulo; “Acolhimento da Pessoa LGBT no 

Cárcere”68, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; além de inúmeras 

outras. 

Destarte, é essencial que haja, também, a conscientização e a preparação 

dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública no tocante à tutela 

dos interesses das crianças e dos adolescentes transgêneros, seja como fiscal da 

ordem jurídica ou representando-os judicial e extrajudicialmente. Sem isso, 

teríamos um cenário em que essas instituições, cujas funções são consideradas 

essenciais à Justiça por nossa Constituição Federal, não estariam cumprindo de 
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forma plena seus papéis de garantidoras da ordem democrática nacional e de 

promotoras dos Direitos Humanos, o que se mostra inadmissível na atual 

dinâmica constitucional brasileira. 

 

2.5 A proteção internacional da criança e do adolescente 

A evolução da proteção das crianças e dos adolescentes não é 

exclusividade do Brasil, sendo que o cenário internacional tem tido um importante 

papel na disciplina do tema. 

Nessa seara, destaca-se a já mencionada Convenção sobre os Direitos da 

Criança, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 20 de 

novembro de 1989 e oficializada como lei internacional no ano seguinte. De 

acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o documento 

é o instrumento de Direitos Humanos mais aceito de todos os tempos, tendo sido 

ratificado por 196 países69. No Brasil, o texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo 

n. 28/90 e promulgado pelo Decreto n. 99.710/90. 

Em seu preâmbulo, a Convenção menciona que o direito da criança a uma 

proteção especial também foi previsto em outros estatutos internacionais, como 

na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança, na Declaração 

dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral em 20 de novembro de 

1959, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos (arts. 23 e 24) e no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (art. 10). 

É importante esclarecer que, embora a Convenção não faça menção à 

figura do adolescente, considera criança todo ser humano com menos de dezoito 

anos de idade, salvo os casos de maioridade civil anterior pela legislação própria 

de determinados países (artigo 1). Assim sendo, sua proteção também atinge o 

adolescente, diante do critério etário utilizado para tanto. 
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A Convenção sobre os Direitos da Criança elenca ampla, integral e 

indistinta proteção ao menor, mediante a previsão de direitos fundamentais a 

serem garantidos em âmbito interno e internacional. 

De acordo com a UNICEF70, após a ratificação, pelo Brasil, da Convenção 

sobre os Direitos da Criança no ano de 1990, o país também ratificou, em 2004, 

os Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre a 

Venda de Crianças, a Prostituição Infantil e a Pornografia Infantil e sobre o 

Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados. Posteriormente, em 2017, foi 

ratificado o Protocolo Facultativo à Convenção sobre um Procedimento de 

Comunicações. 

Ademais, cumpre expor outros instrumentos internacionais de proteção à 

criança e ao adolescente, o que será feito de maneira cronológica, iniciando pela 

Declaração dos Direitos da Criança de Genebra, de 1924, a qual não teve grande 

eficácia em razão da ausência de meios coercitivos aos Estados para seu 

cumprimento, já que declarava obrigações “dos homens e mulheres de todas as 

nações”, e não propriamente destas. Também houve previsão expressa à 

proteção da criança na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em 

seu Artigo XXV, item 2, o qual preconiza que “a maternidade e a infância têm 

direito a cuidados e assistência especial. Todas as crianças, nascidas dentro ou 

fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social”. 

 Em seguida, tem-se a Declaração dos Direitos da Criança da Assembleia 

das Nações Unidas, de 1959, que elenca dez princípios que tutelam o menor 

desde a garantia de seus desenvolvimentos físico, mental, moral, espiritual e 

social até a coibição de tráfico de crianças e de qualquer tipo de discriminação. 

Em 14 de dezembro de 1960, a Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura adotou a Convenção 

Relativa à Luta contra as Discriminações na Esfera do Ensino, que dispõe sobre 
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medidas de prevenção e repressão à discriminação em qualquer grau de ensino, 

garantido o acesso, o nível e a qualidade da Educação às crianças. 

As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da 

Infância e da Juventude, conhecidas como “Regras de Beijing”, foram adotadas 

pela Assembleia Geral da ONU em 29 de novembro de 1985. Considera-se que 

este diploma serviu de inspiração ao legislador brasileiro no tocante à parte 

infracional do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Mencionam-se, ainda, a Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos 

Relativos à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, com Particular Referência à 

Colocação em Lares de Guarda, nos Planos Nacional e Internacional (1986); as 

Regras das Nações Unidas para Proteção de Menores Privados de Liberdade 

(1990); os Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência 

Juvenil (Princípios Orientadores de Riad, também de 1990); e o Plano de Ação 

para Implementação da Declaração Mundial Sobre a Sobrevivência, a Proteção e 

o Desenvolvimento da Criança nos Anos 90. 

Na 17ª sessão da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, 

realizada em 29 de maio de 1993, houve a adoção da Convenção Relativa à 

Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. 

Seus objetivos, nos termos de seu Artigo 1, são garantir que as adoções 

internacionais sejam feitas respeitando o melhor interesse da criança e seus 

direitos fundamentais; instaurar um sistema de cooperação entre os Estados 

Contratantes para assegurar tais garantias e prevenir o sequestro, a venda e o 

tráfico de crianças; e certificar o reconhecimento das adoções realizadas 

conforme a Convenção em todos os Estados Contratantes. 

Por fim, destacamos a Convenção nº 182 da Organização Internacional do 

Trabalho, Relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à 

Ação Imediata com Vista à sua Eliminação, adotada na 87ª sessão da 

Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, no dia 

17 de junho de 1999. A Convenção determina que todo membro que a ratifique 

“deverá adotar medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e 
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eliminação das piores formas de trabalho infantil, em caráter de urgência” (Artigo 

1). 

Denota-se da presente exposição uma relevante preocupação da 

Organização das Nações Unidas e de inúmeras nações no tocante à integral 

proteção da criança e do adolescente, o que se evidencia pelos diversos 

documentos internacionais sobre o tema e pela sua grande adesão por países 

signatários. 

Nesse cenário, o Brasil se mostra solidário com a questão, tendo em vista 

a adoção e internalização das Convenções que tratam sobre a proteção da 

criança e do adolescente, comprometendo-se a observar as previsões 

internacionais para garantir a eficácia dos direitos fundamentais a todos os 

menores, sem qualquer distinção. 
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3 ANÁLISE PSICOLÓGICA DO MENOR TRANSGÊNERO 

Para aprofundar a discussão acerca da disciplina e das consequências 

jurídicas em relação às crianças e aos adolescentes transgêneros, mister se faz 

um prévio estudo sobre a aprendizagem, a capacidade de autoconhecimento e o 

discernimento da criança. O objetivo, com isso, é determinar, dentro do possível, 

o momento da vida em que o indivíduo possui consciência acerca da sua 

identidade de gênero e das implicações disso decorrentes. 

A relevância das pesquisas da Psicologia sobre gênero é inconteste, de 

modo que sua concatenação com outras teorias e áreas do conhecimento é 

essencial para que se alcance um entendimento pleno sobre o assunto. 

Nesse sentido, Alexandra Rutherford destaca a importância da aliança 

entre a Psicologia e o feminismo nessa tarefa: 

Eu argumento que não se pode entender a evolução do gênero e 
das relações de gênero, olhando apenas para a história do 
feminismo, ou só para a história da psicologia. Uma revisão 
histórica revela os papéis intensamente co-instituintes que 
feminismo e psicologia têm desempenhado na construção de 
gênero, e mostra a futilidade conceitual, e prática, das tentativas 
de desengajá-los dessa dinâmica.71 

Os estudos sobre gênero na Psicologia costumam se apresentar a partir de 

dois posicionamentos dominantes acerca de sua origem: o empirista e o 

construcionista. 

O pensamento empirista, de cunho essencialista, defende a existência de 

diferenças naturais entre os gêneros, que os definem de forma bipolar. Em razão 

disso, o sexo seria um ato puramente natural e biológico do ser humano, 

independentemente de qualquer interferência social para tanto. O construcionista 

ou pós-moderno, por outro lado, critica a definição de gênero por fatores 

exclusivamente biológicos, advogando no sentido de que o gênero é aprendido 

pelas pessoas a partir de referências socioculturais, de modo que elas são 

                                                           
 

71
 RUTHERFORD, Alexandra. O Feminismo precisa da Psicologia? Reconstruindo a história de 

uma relação. In: F. T. Portugal & A. M. Jacó-Vilela (Orgs.). Clio-Psyché: Gênero, psicologia, 
história (p. 23-41). Rio de Janeiro: NAU Editora, 2012, p. 24. 



69 
 

socializadas sob a égide de determinados papéis de gênero.  O gênero, assim, 

seria uma construção social, e não uma característica natural inata ao ser 

humano. 

Essa problemática foi abordada por Martha Giudice Narvaz em sua tese de 

doutorado: 

Aparece ora como característica da identidade individual, ora 
como uma relação interpessoal; pode ser tanto um modo de 
organização social quanto uma estrutura da consciência, uma 
psique triangulada ou uma ideologia internalizada, gênero 
também, figura quer como categoria de análise de relações de 
poder manifestas na dominação e subordinação, quer como 
diferença sexual, ou, ainda, para referir-se a papéis e estereótipos 
sexuais.72 

O problema da teoria construcionista, entretanto, reside no fato de que ela, 

mesmo que mais criticamente, reforça os estereótipos dicotômicos de gênero – o 

masculino e o feminino – e ainda os considera imutáveis.  

Em razão disso, na década de 1990 surgiu a teoria queer, que tem Judith 

Butler como uma de suas fundadoras e maiores expoentes, principalmente em 

razão de sua obra “Problemas de Gênero”73. A proposta essencial da teoria 

consiste na desconstrução da dicotomia masculino-feminino a partir do 

entendimento do gênero como uma construção social que incide sobre 

características biológicas nos moldes da matriz heterossexual já explicada, e não 

como uma essência do ser humano. 

Nesse diapasão, tem-se que: 

Esse movimento se colocou contra tudo aquilo que considerou 
essencialistas, que tomavam a diferença sexual como uma 
verdade natural ou pré-discursiva e, finalmente, contra quaisquer 
imposições normativas de formas determinadas de masculinidade 
e feminilidade.74 
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O foco do estudo da teoria queer reside, ainda, no acolhimento de 

identidades e comportamentos que fujam à regra socialmente imposta, 

permitindo, com isso, a existência de um sem número de identidades de gênero a 

partir da construção de cada indivíduo. Ademais, propõe o rompimento da ideia 

de gênero como um conceito bipolar e estável, levando-se em consideração a 

estrutura social em que cada pessoa se desenvolve. 

Com suporte na compreensão conceitual dessas teorias, então, cumpre 

proceder a uma análise da evolução histórica do tratamento dispensado aos 

transgêneros pela Psicologia e pela Psiquiatria, com o fito de permitir um posterior 

aprofundamento sobre questões relevantes à Psicologia da criança e do 

adolescente. 

 

3.1 Breve histórico da disciplina psiquiátrica e psicológica 

dispensada aos transgêneros 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), até a recente data de 18 de 

junho de 2018, ainda considerava a transexualidade (embora com a superada 

denominação de “transexualismo”) como um dos Transtornos de Identidade 

Sexual (F64), de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, 10ª 

versão (CID-10). 

A repulsa ao termo “homossexualismo” se dá em razão do significado de 

seu prefixo (“ismo”), que remete à imediata ideia de uma doença. Apesar de 

constar em rol internacional de doenças, já vinha prevalecendo o entendimento de 

que isso se dava em razão dos cuidados de saúde que essa situação exige, tanto 

físicos como psicológicos, embora não se busque sua cura ou tratamento 

contrário. 

A título de exemplificação, o “homossexualismo” era considerado uma 

doença pela OMS até o dia 17 de maio de 1990, quando foi retirado do rol da CID. 

Em razão disso, comemora-se nesta data o Dia Internacional contra a Homofobia, 

Bifobia e Transfobia. 
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Com a recente modificação trazida pela nova versão do catálogo, a CID-11, 

a transexualidade deixa de ser considerada uma doença mental para ser 

entendida como uma incongruência de gênero, prevista dentro da seção sobre a 

saúde sexual. 

A transexualidade, portanto, ainda é prevista na CID pela OMS, mas 

vejamos o lado positivo disso. A partir do momento em que a Organização 

Mundial de Saúde a classifica em seu catálogo, a problemática se torna uma 

questão de saúde e, como tal, possui proteção expressa tanto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em especial no seu Artigo 25, como na própria 

Constituição Federal, que preconiza a saúde como um direito social em seu artigo 

6º. A previsão também existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, como 

pode ser verificado no caput de seu artigo 4º. 

Dessa forma, é imperioso reconhecer que é dever do Estado garantir o 

amplo e universal acesso à saúde aos transgêneros, inclusive menores de idade, 

no tocante ao seu processo de transição, desde o primeiro atendimento 

psicológico até, se o caso, a cirurgia de transgenitalização. 

É importante lembrar que, embora haja um grande movimento para a 

absoluta despatologização da transexualidade, é justamente este caráter que 

permite o atendimento especializado dessa população pelo sistema de saúde 

nacional, como a realização de tratamentos hormonais e cirurgias estéticas. 

E o cenário sobre o futuro dessa dinâmica ainda se encontra obscuro. Com 

efeito, ainda não se sabe ao certo quais serão os resultados práticos dessa 

alteração. Dependerá, claramente, das intenções e prioridades da Administração 

Pública nacional da época, bem como da edição de legislação protetiva e da 

adoção de tratados internacionais sobre o tema. 

No Brasil, a cirurgia de transgenitalização foi regulamentada pela primeira 

vez por meio da Resolução n. 1.482/97 do Conselho Federal de Medicina, que 

autorizava, a título experimental, a realização das cirurgias de 

neocolpovulvoplastia (masculino para feminino) e neofaloplastia (feminino para 

masculino) como tratamento dos casos de “transexualismo”. A Resolução aborda 
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tais casos como “distúrbio” e “transtorno”, o que denota, desde logo, a resistência 

na despatologização da transexualidade. Na época exigia-se, ainda, a idade 

mínima de 21 anos para a realização da cirurgia, além de um diagnóstico médico 

após dois anos de acompanhamento. 

A primeira cirurgia da espécie foi realizada no ano seguinte, no hospital 

universitário de base vinculado à Faculdade de Medicina de São José do Rio 

Preto/SP. Lembre-se, ademais, que apenas os hospitais universitários ou públicos 

adequados à pesquisa eram autorizados a realizar o procedimento. 

O texto foi revogado no ano de 2002, pela Resolução n. 1.652 do CFM, 

após mais de quinze anos de vigência da anterior. Com os resultados da 

experiência, verificaram-se dificuldades técnicas para a obtenção de bons 

resultados estéticos e funcionais para as neofaloplastias, motivo pelo qual esta 

cirurgia continuou a ser realizada de forma experimental, enquanto a 

neocolpovulvoplastia deixou de receber tal título. Para esta última, ainda, 

autorizou-se a realização do procedimento em hospitais públicos e privados, 

independentemente da atividade de pesquisa. 

O significado social dessa nova Resolução merece destaque. Toda a sua 

justificava foi pautada nos dados coletados ao longo dos quinze anos de 

experiência prática da medida anterior, o que denota a dedicação dos 

profissionais na realização desses estudos, na coleta de dados e na elaboração 

das conclusões e das propostas de solução para as problemáticas enfrentadas. 

Pode-se dizer, nesse momento, que ao menos o Conselho Federal de Medicina e 

o Sistema Único de Saúde estavam se preocupando, ainda que minimamente, 

com a saúde e com as demandas da população transgênera. 

Outra novidade trazida pela nova regulamentação diz respeito à previsão 

da inclusão do endocrinologista na equipe multidisciplinar que realiza o 

acompanhamento do paciente, além daqueles profissionais já exigidos (médico-

psiquiatra, cirurgião, psicólogo e assistente social). Além disso, passou-se a exigir 

um diagnóstico médico de “transgenitalismo”, modificando-se a terminologia 

utilizada até então (“transexualismo”). 
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A disciplina foi revogada em 2010, pela Resolução n. 1.955 do CFM, que 

ainda se encontra vigente. Apesar de não haver qualquer modificação no texto da 

regulamentação, reconheceu-se a persistência das dificuldades encontradas no 

procedimento de neofaloplastia, porém reduzindo as exigências aos 

estabelecimentos que poderiam realizar as cirurgias, conforme pode ser verificado 

no artigo 5º da Resolução (“O tratamento do transgenitalismo deve ser realizado 

apenas em estabelecimentos que contemplem integralmente os pré-requisitos 

estabelecidos nesta resolução, bem como a equipe multidisciplinar estabelecida 

no artigo 4º”). 

Uma grande conquista nessa seara foi originada da Ação Civil Pública nº 

2001.71.00.026279-9/RS, cuja lide aborda a questão da implantação de cirurgias 

de readequação sexual no Sistema Único de Saúde. Em decorrência de decisão 

judicial proferida em sede de execução, o Ministério da Saúde foi compelido a 

editar a Portaria n. 2.803 de 2013, que “redefine e amplia o Processo 

Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS)”, atualizando a disciplina do 

ano de 2010. 

A Portaria é responsável pela estruturação da atenção básica e 

especializada a transexuais e travestis em todo o seu processo de transição, 

desde o atendimento contínuo em centros de saúde até a realização da cirurgia 

transgenitalizadora em um hospital. 

Apesar da manutenção das exigências de idade mínima de 21 anos e 

acompanhamento prévio por equipe multidisciplinar durante dois anos para a 

realização da cirurgia, previu-se expressamente que os tratamentos de 

hormonioterapia poderiam ser iniciados a partir dos dezoito anos. 

Existe, atualmente, um intenso movimento que propõe a redução dessas 

idades, sendo dezoito anos para a realização da cirurgia e dezesseis para o início 

da hormonioterapia – contemplando a exigência de acompanhamento 

interdisciplinar por dois anos desde os procedimentos hormonais até o cirúrgico. 

Apesar da difícil realidade enfrentada pelos transgêneros para conseguirem 

seu integral atendimento de saúde público, isso se dá, em grande parte, devido 
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ao escasso número de ambulatórios e hospitais especializados nesses 

procedimentos no país. A previsão normativa, por si só, não possui o condão de 

melhorar a situação de saúde dos transgêneros, mostrando-se necessário aplicá-

la no mundo prático por meio de políticas públicas competentes para tanto. 

 

3.2 Considerações da Psicologia da criança e do adolescente por 

Piaget 

O psicólogo suíço Jean Piaget, considerado um dos maiores pensadores 

do século XX, foi o responsável pela criação da Epistemologia Genética. Essa 

teoria defende, em síntese, que o conhecimento é produzido a partir de uma 

interação do indivíduo com o seu meio, e não meramente inato ao indivíduo ou 

alcançado exclusivamente por meio da observação, como aduzem, 

respectivamente, as teorias do apriorismo e do empirismo. 

Em sua mais relevante obra, que leva o nome da doutrina por ele criada (“A 

Epistemologia Genética”), Piaget aborda o desenvolvimento psicológico 

intelectual ou cognitivo da criança. Para compreender seu objeto de estudo, insta 

diferenciar dois aspectos do desenvolvimento cognitivo da criança: o psicossocial, 

referente ao aprendizado recebido por transmissão, e o espontâneo, por ele 

chamado de psicológico, consistente naquilo que a criança aprende sozinha75. 

Diante dessa classificação, o autor esclarece que sua pesquisa recai sobre 

o desenvolvimento espontâneo da criança, o qual exige um considerável lapso de 

tempo para tanto, motivo pelo qual parte do pressuposto de que “o 

desenvolvimento da criança é um processo temporal por excelência”76. 
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O tempo, para Piaget, revela-se necessário ao desenvolvimento 

psicológico da criança e do adolescente com dois papéis essenciais: como 

duração e como ordem de sucessão. 

Como duração, simplesmente porque determinadas noções cognitivas 

humanas exigem tempo para que sejam aprendidas. Questiona-se, com isso, se 

existiriam meios de acelerar a aprendizagem de uma criança, de modo que seja 

necessário menos tempo para que se alcance o mesmo resultado cognitivo. O 

autor ressalva, entretanto, que “existe uma diferença entre aprender um resultado 

e formar um instrumento intelectual, formar uma lógica, necessária à construção 

de tal resultado”77, motivo pelo qual ensinar um resultado prático a uma criança 

não resultará, necessariamente, na construção, por ela, do raciocínio lógico 

pertinente à situação. 

O autor apresenta uma resposta para seu próprio questionamento: 

Não creio mesmo que haja vantagem em acelerar o 
desenvolvimento da criança além de certos limites. Muita 
aceleração corre o risco de romper o equilíbrio. O ideal da 
educação não é aprender ao máximo, maximalizar os resultados, 
mas é antes de tudo aprender a aprender; é aprender a se 
desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da 
escola.78 

Como ordem de sucessão, por seu turno, em razão da dinâmica de etapas 

em que o desenvolvimento psicológico ocorre, de modo que um novo aprendizado 

pressupõe o conhecimento de noções anteriores essenciais. Nas palavras de 

Jean Piaget: 

Essa ordem de sucessão mostra que, para que um novo 
instrumento lógico se construa, é preciso sempre instrumentos 
lógicos preliminares; quer dizer que a construção de uma nova 
noção suporá sempre substratos, subestruturas anteriores e isso 
por regressões indefinidas, como veremos dentro em breve.79 

Após a compreensão desses conceitos, introduz-se a teoria dos estágios 

do desenvolvimento, a qual sintetiza a sucessão de quatro etapas, sistematizadas 
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em três grandes períodos, da evolução da cognição da criança e do adolescente, 

que são classificadas com base em intervalos de suas idades. Piaget menciona 

que essas idades representam uma média obtida em seus estudos, sendo que 

pode haver certa variação a depender da sociedade analisada, mas que, 

independentemente disso, a ordem de sucessão das etapas do desenvolvimento 

verificada é constante. 

Em sua cristalina síntese: 

Para que haja estágios, é necessário primeiramente que a ordem 
de sucessão das aquisições seja constante. Não a cronologia, 
mas a ordem de sucessão. Podemos caracterizar os estágios 
numa população dada por uma cronologia, mas essa cronologia é 
extremamente variável; ela depende da experiência anterior dos 
indivíduos, e não somente de sua maturação, e depende 
principalmente do meio social que pode acelerar ou retardar o 
aparecimento de um estágio, ou mesmo impedir sua 
manifestação.80 

Cada estágio do desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente, 

então, engloba os processos de formação, no qual o tempo exerce um papel de 

preparação, e as formas de equilíbrio finais, que consistem no acabamento da 

evolução daquela fase. 

Seguir-se-á, enfim, à esquematização dos três grandes períodos do 

desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente propostos por Piaget, 

divididos em estágios e subestágios. 

  

3.2.1 Período da inteligência sensório-motora (do nascimento a 2 anos de 

idade) 

O período de desenvolvimento da inteligência sensório-motora tem como 

marcadores temporais desde o nascimento da criança até a aquisição da 

linguagem, o que compreende a idade até cerca de dois anos. Para embasar 

essa ideia, Piaget esclarece que existe inteligência na criança antes do 
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desenvolvimento da linguagem, mas não pensamento, elucidando a diferenciação 

entre esses dois conceitos: 

Distingamos a esse respeito a inteligência e o pensamento. A 
inteligência é a solução de um problema novo para o indivíduo, é 
a coordenação dos meios para atingir um certo fim, que não é 
acessível de maneira imediata; enquanto o pensamento é a 
inteligência interiorizada e se apoiando não mais sobre a ação 
direta, mas sobre um simbolismo, sobre a evocação simbólica 
pela linguagem, pelas imagens mentais, etc., que permitem 
representar o que a inteligência sensório-motora, pelo contrário, 
vai apreender diretamente.81 

Em razão disso, o aprendizado da linguagem requer um considerável 

tempo – tanto sob seu aspecto de duração como de ordem de sucessão, já que 

esse desenvolvimento pressupõe o conhecimento prévio de determinadas noções 

simbólicas. Nesse contexto, o autor define o conceito de “operações” como 

referência às ações que passam a ser executadas interior e simbolicamente, e 

não mais de maneira meramente material, sem se olvidar da importância desta 

última na evolução do processo de aprendizagem. 

Dessa forma, é durante o primeiro ano de sua fase sensório-motora que a 

criança constrói várias noções essenciais à posterior elaboração dos 

pensamentos, como a de objeto, espaço, tempo e causalidade. Com o tempo, a 

noção de espaço da criança perde seu caráter egocêntrico para que haja a plena 

compreensão de todos os “espaços” que a cercam, como o visual, o tátil e o 

auditivo82. 

Piaget esquematiza o período da inteligência sensório-motora em seis 

estágios de evolução, a saber: (i) de 0 a 1 mês, exercícios reflexos; (ii) de 1 a 4 

meses e meio, desenvolve os primeiros hábitos e as reações circulares primárias 

(interação com seu próprio corpo); (iii) de 4 meses e meio a 8-9, ocorre a 

coordenação da visão e da preensão, bem como as reações circulares 

secundárias – aquelas com corpos manipulados; (iv) de 8-9 a 11-12 meses, inicia-

se a coordenação dos esquemas secundários, o que se dá mediante a utilização 
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de meios conhecidos para atingir seus objetivos; (v) de 11-12 a 18 meses, a 

criança descobre novos meios e começa a agir por reação circular terciária, como 

condutas de suporte, além de realizar desvios e retornos em ações; e (vi) de 18 a 

24 meses, por fim, ela é capaz de interiorizar esquemas e solucionar alguns 

problemas de ordem prática. 

Esse período é marcado, então, pela organização dos movimentos e 

deslocamentos pela criança, mediante a descentralização de seus focos em seu 

próprio corpo para o espaço, momento no qual há sua autocompreensão 

enquanto elemento deste ambiente83. 

 

3.2.2 Período de preparação e de organização das operações concretas de 

classes, relações e número (de 2 a 11-12 anos de idade) 

O período de preparação e de organização das operações concretas de 

classes, relações e número compreende-se entre 2 e 11-12 anos de idade da 

criança, culminando no aprendizado de ações sobre objetos manipuláveis – as 

operações concretas. Conforme será explicitado a seguir, esse período é dividido 

em dois subperíodos – o das operações pré-operatórias e o das operações 

concretas. 

 

3.2.2.1 Subperíodo das operações pré-operatórias (de 2 a 7-8 anos de idade) 

A principal evolução ocorrida no subperíodo das operações pré-

operatórias, que ocorre dos 2 aos 7-8 anos de idade, é o desenvolvimento da 

função simbólica pela criança, representada pela capacidade de representar 

coisas utilizando-se de outras coisas previamente conhecidas. Isso se dá tanto 

por meio da representação física (objetos, gestos, imitação) como por meio da 

linguagem, considerada pelo autor um sistema de sinais sociais. É a partir daí, 

então, que se pode falar em produção de pensamento pela criança. 
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Nessa fase, o tempo torna-se essencial em razão do lapso necessário para 

a interiorização das ações materiais já aprendidas pelo menor, de modo a 

formular pensamentos que possibilitem a reestruturação de suas noções acerca 

dessa conduta. Jean Piaget explica: 

 (...) as ações que possibilitaram alguns resultados no terreno da 
efetividade material não podem ser interiorizadas sem mais e de 
uma maneira imediata, e que se trata de reaprender no plano do 
pensamento o que já aprendemos no plano da ação. Essa 
interiorização é na realidade uma nova estruturação; é não 
apenas uma tradução, mas uma reestruturação, com uma 
decolagem que toma um tempo considerável.84 

Assim sendo, o subperíodo divide-se, ainda, em três estágios: (i) de 2 a 

3,5-4 anos, desenvolve-se a função simbólica (linguagem, imaginação, imitação) 

e a interiorização dos esquemas de ação em representações; (ii) de 4 a 5 anos e 

meio, a criança realiza organizações representativas baseadas em configurações 

estáticas ou assimilando suas ações; e (iii) de 5 e meio a 7-8 anos, ocorrem as 

regulações representativas articuladas, iniciando as ligações entre os estados e 

as transformações semirreversíveis85. 

 

3.2.2.2 Subperíodo das operações concretas (de 7-8 a 11-12 anos de idade) 

É no subperíodo das operações concretas, dos 7-8 aos 11-12 anos de 

idade, que a criança começa a desenvolver seu raciocínio lógico, motivo pelo qual 

esse período compreende o início de sua vida escolar primária. Essa lógica, 

entretanto, ainda não é capaz de se mostrar em um nível propositivo/dedutivo ou 

relativa a enunciados verbais/escritos, limitando-se a classes, relações e 

números. 

Por essa razão, é nessa fase que se verificam as maiores variações de 

atrasos ou adiantamentos do desenvolvimento psicológico das crianças de 

diferentes sociedades, tendo em vista que existe maior incidência dos fatores 
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sociais incidentes sobre este processo, como será melhor explicitado em 

momento oportuno. 

Piaget define o “período das operações concretas”: 

Esse período preliminar é o de uma lógica que não se dirige a 
enunciados verbais, mas que diz respeito aos objetos mesmos, os 
objetos manipuláveis. Será uma lógica das classes, porque 
podemos reunir os objetos juntos ou em classes; ou será uma 
lógica das relações porque podemos combinar os objetos 
seguindo suas diferentes relações; ou será uma lógica dos 
números porque podemos contá-los materialmente, manipulando 
os objetos; mas se for uma lógica das classes, relações e 
números, ainda não será uma lógica das proposições.86 

Esse subperíodo compreende dois estágios. No primeiro, consolida-se o 

domínio de operações simples, enquanto, no segundo, dominam-se questões 

relativas ao espaço (coordenadas e referências) e ao tempo. 

 

3.2.3 Período das operações formais (de 11-12 a 13-14 anos de idade) 

É entre seus 11-12 e 13-14 anos, enfim, que o adolescente atinge o auge 

de seu desenvolvimento psicológico. Nesse último período, o das operações 

formais, ele desenvolve a chamada lógica das proposições, consistente na 

habilidade de raciocinar e deduzir em relação a enunciados, hipóteses e 

proposições, e não mais apenas sobre objetos manipuláveis. 

Considera-se, nesse sentido, que a fase de preparação deste período 

compreende-se entre os 11 e 12 anos, de modo que dos 13 aos 14 anos atinge-

se a etapa de equilíbrio no tocante ao desenvolvimento psicológico conquistado 

pela criança e pelo adolescente. 
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3.2.4 Fatores que interferem nas variações entre as idades limites 

Após a esquematização dos períodos do desenvolvimento psicológico da 

criança e do adolescente, Piaget expõe fatores que considera como potenciais 

variantes da duração da aprendizagem como um todo. 

Questiona-se, com isso, se os adiantamentos verificados em determinadas 

sociedades seriam fruto de uma maturação biológica mais célere ou de uma 

Educação eficaz. Independentemente disso, porém, insta lembrar a premissa de 

que, ainda que mais lenta, a ordem de sucessão é uniforme em todos os estudos 

realizados. 

O questionamento pode ser exposto, de forma ampla, da seguinte maneira: 

Existem pois adiantamentos, mas esses adiantamentos são o 
resultado de uma maturação biológica mais rápida? Isso é muito 
possível, porque existem ritmos muito diferentes no crescimento 
individual. Ou é um efeito de educação, do exercício, etc.? Você 
vê aqui que o fato bruto não permite resposta e que é necessário 
uma interpretação. [...] Encontramos, por outro lado, 
adiantamentos coletivos em certas classes sociais, em certos 
meios. Mas aqui novamente, trata-se de uma seleção de bem 
dotados, ou de uma ação social propriamente dita?87 

O psicólogo suíço indica, então, os fatores responsáveis por esses 

adiantamentos ou atrasos verificados, ressaltando a existência de fatores relativos 

ao desenvolvimento espontâneo da criança e do adolescente e outros culturais. 

O primeiro fator a ser considerado é o biológico, o qual diz respeito à 

maturação interna do indivíduo, principalmente de seu sistema nervoso. Com 

isso, o pesquisador verificou uma uniformidade no desenvolvimento a partir desse 

critério, independentemente do meio social em que a criança se desenvolveu. 

O segundo deles é o de coordenação interindividual, relativo à experiência 

física do menor, tanto com objetos quanto em suas relações com outras pessoas. 

Nesse ponto, consideram-se os relacionamentos inerentes ao próprio conceito de 
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sociedade em si, que ocorrem como regra qualquer que seja sua cultura ou 

origem. 

Em contrapartida, o terceiro fator leva em consideração a transmissão 

social de aprendizado à criança e ao adolescente, o que ocorre por meios 

educativos e culturais. Assim, esse fator é relativo e varia de sociedade para 

sociedade, de acordo com sua base cultural e seus costumes locais. O fato de a 

pessoa ser analfabeta ou morar no campo, por exemplo, são condicionais 

ressaltadas pelo autor como interferências diretas na duração dos períodos em 

comento e na forma como acontece a aprendizagem. 

Por derradeiro, o quarto fator apresentado por Piaget é o da equilibração, 

definido por ele “não num sentido estático, mas no sentido de uma equilibração 

progressiva, a equilibração sendo a compensação por reação do sujeito às 

perturbações exteriores”88. Nessa seara, pode-se dizer que a equilibração ocorre 

a partir da regulação de novas descobertas e noções, as quais são equilibradas e 

compensadas com aquelas anteriormente vividas pelo menor. 

Destarte, depreende-se que fatores biológicos, interindividuais e sociais, 

devidamente equilibrados, contribuem, positiva ou negativamente, de maneira 

direta no desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. Apesar disso, 

a ordem de sucessão que rege o aprendizado é uniforme em todos os seres 

humanos, de modo que a esquematização dos períodos, subperíodos e estágios 

proposta por Piaget pode ser aplicada indistintamente às crianças e aos 

adolescentes de qualquer sociedade, ressalvando-se apenas a possibilidade de 

variação das idades limites mencionadas. 
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3.3 O discernimento do menor na compreensão das questões de 

gênero 

Será proposto neste trabalho que os dados obtidos por Jean Piaget em sua 

pesquisa “A Epistemologia Genética”, apesar de não se referirem especificamente 

à construção da identidade de gênero da criança e do adolescente, podem 

auxiliar o presente estudo no sentido de aferir a partir de qual momento o menor 

inicia e matura sua compreensão crítica acerca das questões de gênero e de sua 

autoconstrução. 

Em seu primeiro passo na sociedade, durante o período sensório-motor, a 

criança organiza seus movimentos e deslocamentos, adquirindo noção de 

espaços e de que faz parte deles. Apesar disso, a incapacidade de pensamento 

que caracteriza essa fase impede que proponhamos qualquer afirmação sobre a 

construção da identidade de gênero até os dois anos de idade. 

A função simbólica, desenvolvida no subperíodo das operações pré-

operatórias, representa o início do pensamento e da noção de signos, 

significantes e significados. Acredita-se, então, que entre seus dois e sete anos a 

criança internaliza inúmeros conceitos e referências sociais, entre elas as dos 

papéis de gênero, conduzindo à imitação daquilo que aprendeu ser “correto” em 

razão de seu sexo. 

A ausência de raciocínio lógico, entretanto, compromete o discernimento 

da criança na efetiva interpretação daquilo que aprende. Essa habilidade será 

desenvolvida apenas a partir dos oito anos, no subperíodo das operações 

concretas, mas ainda tão somente em relação aos objetos por ela manipuláveis. 

É no período das operações formais, a partir de seus onze ou doze anos, 

que a criança desenvolve a lógica das proposições, raciocinando e deduzindo em 

relação a enunciados e hipóteses. Defende-se, portanto, que esse fato, somado à 

habilidade de pensamento reversível, possibilita que o adolescente processe suas 

experiências de forma crítica e racional, inclusive no tocante à consideração de 

hipóteses e condicionantes das consequências de sua autoidentificação. 
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Vale lembrar, nesse contexto, que a etapa de equilíbrio do período das 

operações formais ocorre por volta dos treze ou catorze anos, de modo que se 

pode afirmar, com base nos estudos de Piaget, que o adolescente de catorze 

anos de idade já atingiu o auge de sua maturação intelectual e do domínio da 

lógica das proposições. 

Mas seria irresponsável propor essa afirmação com supedâneo em uma 

única pesquisa e que sequer teve como objeto de estudo específico a construção 

da identidade de gênero. Não se pode olvidar, também, do fator social que 

influencia o desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente, o que será 

considerado em momento oportuno. 

Pois bem. Lawrence Kohlberg, um psicólogo estadunidense, desenvolveu 

uma pesquisa intitulada de “A cognitive-developmental analysis of children’s sex-

role concepts and attitudes”89 (“Uma análise cognitivo-desenvolvimentista dos 

conceitos e atitudes do papel sexual das crianças”, em tradução nossa). 

Em sua obra, Kohlberg estrutura três estágios do gênero e da aquisição da 

identidade de gênero pelas crianças: a identidade de gênero, a estabilidade de 

gênero e a constância de gênero. 

No estágio da identidade de gênero, que ocorre entre os dois e três anos 

de idade, a criança aprende a se autorrotular como menina ou menino e a 

identificar o gênero das pessoas com quem tem contato. Após, entre os três e 

cinco anos, a estabilidade de gênero representa o aprendizado, pela criança, de 

categorização das pessoas, mormente em razão de suas características físicas, 

além da compreensão de que seu gênero será constante por toda a sua vida. Por 

fim, a partir da constância de gênero, que se inicia após os sete anos de idade, o 

menor compreende que é um menino ou uma menina de forma definitiva e em 

qualquer contexto social. O autor conclui, em suma, que a criança adota 

comportamentos correspondentes ao que se espera do seu gênero a partir do 

momento em que compreende o que ele significa e seu caráter definitivo. 
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Utilizando-se dos ensinamentos de Kohlberg, pode-se afirmar que a 

criança adquire consciência da sua identidade de gênero, bem como da sua 

existência enquanto sujeito social que possui um gênero, com a constância de 

gênero, ou seja, aos sete anos. 

Essa conclusão, entretanto, não possui o condão de embasar a afirmativa 

de que a criança possui discernimento sobre a questão com essa idade. De 

acordo com Kohlberg, nos estágios da aquisição da identidade de gênero a 

criança aprende a se autorrotular e a se comportar de acordo com os papéis de 

gênero, o que não significa, necessariamente, que ela possui pensamento crítico 

suficiente para compreender toda a problemática e as consequências disso. 

Nesse sentido, frisa-se que aprender algo e reproduzi-lo é absolutamente 

diferente de compreender seu significado social e pessoal, processo este que se 

revela essencial à configuração do amplo discernimento do menor. 

Renata Pascoto, em sua dissertação de mestrado em Psicologia da 

Educação na PUC-SP, desenvolveu uma pesquisa visando ao estudo das 

primeiras manifestações da identidade de gênero em crianças de 16 a 18 

meses90. Para tanto, ela realizou um levantamento de estudos sobre o tema que 

pode ser sintetizado da seguinte maneira sucessiva: (i) aos dois meses, as 

crianças já são capazes de diferenciarem vozes de homens e mulheres; (ii) aos 

seis meses, elas reagem de formas diferentes às vozes femininas e às 

masculinas; (iii) entre os 18 e os 24 meses, 10% das crianças conseguem 

responder se são meninas ou meninos, e essa porcentagem aumenta para 73% 

com 26 meses e para 90% aos 3 anos de idade. 

A aplicação destes dados em nossa pesquisa, entretanto, encontra as 

mesmas limitações daqueles fornecidos por Kohlberg, no sentido de que 

identificar seu gênero e se comportar de acordo com as respectivas regras sociais 

não pressupõem uma compreensão integral acerca da questão. 
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Ademais, cumpre lembrar das influências que o meio social em que a 

criança e o adolescente vivem possuem sobre o desenvolvimento de sua 

cognição e a construção de sua identidade de gênero. Em razão disso, torna-se 

temeroso definir uma idade fixa em que o menor adquira o efetivo discernimento 

crítico acerca de sua autoidentificação, já que existem inúmeros e variáveis 

fatores incisivos sobre essa determinação, desde sua maturação biológico-

intelectual até as condicionantes da sociedade em que se desenvolve e da 

qualidade de sua Educação. 

Apesar disso, propõe-se, com fundamento na concatenação dos estudos 

de Piaget e de Kohlberg, além daqueles apresentados por Pascoto, a conclusão 

que segue. 

A criança, a partir dos sete anos de idade, já compreende de forma plena 

seu gênero (ao menos aquele a ela pré-determinado desde o seu nascimento), se 

autorrotulando e adotando comportamentos socialmente compatíveis com ele. 

Nessa idade, a criança já percebe e entende, ainda que não de maneira 

aprofundada, a existência dos gêneros dicotômicos, suas características 

peculiares e sua existência social enquanto sujeito masculino ou feminino.  

Apesar disso, é apenas aos catorze anos, com o equilíbrio do período das 

operações formais e por meio do domínio da lógica das proposições, que o 

adolescente é capaz de compreender de maneira crítica sua existência, sua 

identidade de gênero e as implicações pessoais e sociais disso decorrentes. 

Não se pretende, entretanto, propor fixações absolutas em relação a esses 

marcadores etários. Isso porque, conforme os ensinamentos de Piaget e o estudo 

minucioso a ser realizado no próximo capítulo, existem fatores socioculturais que 

influenciam diretamente tanto nas concepções de gênero quanto nas durações 

dos períodos de desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes. 
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4 ANÁLISE SOCIAL DO MENOR TRANSGÊNERO 

Seria infrutífera a tentativa de compreensão da situação jurídica das 

crianças e dos adolescentes transgêneros sem que houvesse uma especial 

atenção à dinâmica e ao contexto em que esses jovens se desenvolvem enquanto 

seres humanos sociais. 

É imperioso lembrar que fatos jurídicos, antes de o serem, são fatos 

sociais. A doutrina do aspirante a jurista que ensina que “os fatos jurídicos são os 

únicos que importam para o Direito” falha ao formar profissionais que, embora 

tecnicamente capacitados, não conseguem enxergar a importância da dimensão 

social dos fatos que chegam até eles. 

Antes de pensar em uma solução jurídica para qualquer questão, 

principalmente aquelas diretamente ligadas aos Direitos Humanos, o papel do 

jurista é compreender a realidade social que cerca as pessoas envolvidas. Sem 

isso, retornaríamos ao já superado Positivismo, com todos os conhecidos 

problemas relativos ao seu questionável senso de Justiça. 

Pode-se assumir com tranquilidade que o legislador constituinte de 1988, 

ao abrir o horizonte dos magistrados brasileiros com uma gama de princípios 

aplicáveis aos casos concretos, esperava que fosse realizada uma análise crítica 

de qualquer situação antes da mera e automática aplicação da Lei. E não se 

acredita que seja possível, por exemplo, concretizar o princípio da igualdade 

material sem uma leitura sociológica da circunstância, já que não se pode 

mensurar “a medida de sua desigualdade” sem conhecer a fundo a realidade 

social de cada uma das partes que litigam. 

Nessa esteira, não se pode olvidar que viver em sociedade gera, 

automaticamente, o precoce reconhecimento de padrões sociais que são 

impostos a todos e questionados por ninguém. Ao não serem questionados, são 

reproduzidos com naturalidade através das gerações, perpetuando determinados 

sistemas com alicerces históricos sem muita dificuldade. 

Um dos maiores e mais fortes desses padrões é aquilo que denominamos 

“papéis de gênero”. Esses papéis, tal como aqueles interpretados pelos atores na 
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televisão, são pré-definidos e impõem comportamentos de acordo com um roteiro, 

com regras pré-determinadas que devem ser fielmente seguidas. Aqueles que 

não as seguem são os maus atores – ou, deste lado da tela, os marginalizados 

socialmente e alvos de alguma forma de preconceito. 

E é assim que esses sistemas se fortalecem em si mesmos: são reforçados 

por todos e a todo o momento. Eis a vantagem: não é necessário que existam 

fiscais dos padrões sociais, pois a própria sociedade exige constantemente que 

as demais pessoas sigam essas regras, excluindo-as de alguma forma em caso 

contrário. 

Tais padrões são responsáveis, ainda, pela sedimentação de valores 

morais e éticos na sociedade, que são tão árduos de serem questionados quanto 

o próprio padrão em si. Insta lembrar que muitos dos recentes atos de LGBTfobia, 

por exemplo, são motivados por questões ditas morais, razão pela qual é 

imprescindível que se questione a própria noção de moralidade de nossos 

cidadãos. 

E com os papéis de gênero não é diferente. Rotulam-se dois gêneros – o 

masculino e o feminino, classificados de acordo com o sexo de nascimento de um 

bebê (macho ou fêmea, respectivamente). A partir disso, existem regras pré-

determinadas que cada um desses gêneros deve seguir. 

O menino é predestinado a ter roupas azuis, cabelo curto, usar bermuda, 

torcer para algum time de futebol, ganhar carrinhos de presente, ser “macho” 

(seja lá o que isso signifique), falar grosso, manter a mão firme, gostar de 

meninas, não ter contato físico com os outros meninos, não chorar, não falar 

sobre sentimentos, não se envolver emocionalmente, valorizar seu pênis como se 

fosse a coisa mais importante do universo. Ele vai ser o herói do papai! 

A menina, é claro, vai ter as roupinhas rosas, cabelo comprido, vestidos, 

brincar de casinha, cuidar das suas bonecas, ser delicada, expressar 

sentimentos, não praticar esportes de contato, sempre ter que estar preocupada 

com sua reputação e com sua aparência, nunca pode estar acima do peso, não 
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pode beber muito nem voltar tarde para casa, não pode falar sobre sexo nem 

questionar o que é orgasmo. Ela vai ser a princesinha do papai! 

E a mamãe? A mamãe vai limpar a casa, cozinhar o jantar e lavar a louça 

sozinha (mesmo que ela também trabalhe fora!). Depois ela vai ajudar as crianças 

na lição de casa e arrumar a cama para os filhos dormirem, e então ela vai para o 

quarto dela satisfazer o seu marido, afinal de contas o papai está muito cansado 

por ter trabalhado o dia todo. 

Esses são os papéis de gênero. É o que se espera das meninas e dos 

meninos, das mulheres e dos homens, durante toda a sua vida. Questionar 

qualquer dessas situações significa ir contra um costume milenarmente 

solidificado desde as raízes de nossa sociedade, motivo pelo qual qualquer 

avanço nos estudos sobre gênero sofre intensa resistência em nosso cenário 

atual. 

Nesse vértice, então, pode-se asseverar que: 

Por sua característica basicamente relacional, a categoria gênero 
procura destacar que os perfis de comportamento feminino e 
masculino definem-se um em função do outro. Esses perfis se 
constituem social, cultural e historicamente num tempo, espaço e 
cultura determinados.91 

Estudar o gênero e questionar os papéis de gênero estabelecidos 

socialmente é apenas o primeiro passo rumo à igualdade material entre homens e 

mulheres, como reza nossa Constituição Cidadã. Por mais que a igualdade 

jurídica entre os gêneros tenha sido consolidada pelo atual texto constitucional, 

beira a má-fé acreditar que o problema encontra-se resolvido. É evidente que o 

preconceito de gênero ainda existe de forma cotidiana em nossas vidas, o que 

justifica a importância de uma reflexão aprofundada sobre o tema. 

Na mesma seara, também não se pode negar a influência que os papéis de 

gênero exercem no desenvolvimento de todos os cidadãos, já que muitas de suas 
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condutas, preferências, escolhas e modos de vida são previamente determinados 

desde antes de seu nascimento. 

E não é só isso. No mesmo vértice, padrões culturais cis-heteronormativos 

possuem a mesma relevância no desenvolvimento em sociedade. O indivíduo é 

forçado não apenas a comportar-se e vestir-se dentro das normas de seu gênero, 

como também lhe é ditado como e com quem deve se relacionar. E, como cediço, 

qualquer ponto fora dessa reta será alvo de preconceitos ao longo de sua vida. 

E os próprios preconceitos possuem origem nos padrões culturais que nos 

são impostos durante nosso desenvolvimento pessoal. Aprende-se desde muito 

cedo que a mulher deve ficar na cozinha e que o gay é nojento e tem que 

apanhar. Discursos de ódio contra minorias sociais são reproduzidos com tanta 

naturalidade que sequer há o questionamento, por parte dos agressores, acerca 

da motivação e da idoneidade dos seus atos. 

“É assim que as coisas são e é assim que elas devem continuar, porque é 

assim que elas sempre foram”. 

Deve-se reconhecer, então, a existência de estruturas sociais que são 

organizadas de acordo com as mais diversas espécies de padrões de nossa 

sociedade, desde econômicos até de gênero. Ocorre que, na prática, o que 

vemos como resultado dessas divisões sociais, por qualquer critério que seja, é a 

exclusão de parcelas de nossa sociedade, o que compromete diretamente a 

garantia da dignidade da pessoa humana a esses grupos. 

Guacira Lopes Louro reflete sobre o assunto nos seguintes termos: 

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente 
distintos e que a relação entre ambos decorre dessa distinção, 
que é complementar e na qual cada um deve desempenhar um 
papel determinado secularmente, acaba por ter o caráter de 
argumento final, irrecorrível. Seja no âmbito do senso comum, 
seja revestido por uma linguagem "científica", a distinção 
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biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender 
– e justificar – a desigualdade social.92 

Nesse sentido, ressalta-se a relevância de se entender o sujeito de Direito 

como, primeiramente, um sujeito histórico-social – dotado de experiências 

pessoais vividas no ambiente em que se desenvolveu, com todas as influências 

daí decorrentes. Entre essas influências, por óbvio, encontram-se as regras 

impostas pelos históricos padrões sociais a todos ditados, que atuam de forma 

direta nos livres desenvolvimento e autoconhecimento da criança e do 

adolescente. 

 

4.1 A construção da sexualidade por Michel Foucault 

Michel Foucault foi um filósofo francês do século XX que se consagrou 

mundialmente em razão de suas análises críticas sobre a sociedade. Dentre as 

várias de suas principais obras, destacaremos nesta oportunidade a trilogia 

História da Sexualidade (“I - A vontade de saber”; “II – O uso dos prazeres”; “III – 

O cuidado de si”). 

O autor aborda, nestes livros, a sexualidade como um conceito histórico, 

cuja construção se deu, e ainda se dá, pela relação social entre saberes, 

discursos e poder. Explica-se: considerando a história das Ciências, o 

conhecimento sempre foi ditado por discursos e fundamentos científicos das 

respectivas áreas profissionais, o que concede a determinados grupos o poder de 

regular a vida das demais pessoas com base em seus estudos. 

Quando se pensa na sexualidade, então, deve-se lembrar que todas as 

noções populares sobre o tema foram construídas de acordo com as regras 

existentes e os discursos proferidos sobre ele. Dessa forma, aprende-se desde 

cedo o que é “normal” e “aceitável” em relação à sexualidade, bem como aquilo 

que é considerado “errado” ou “estranho”. 
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Não se pode esquecer, ainda, que o conhecimento dominante é produzido, 

em regra, em observância às estruturas sociais existentes à época. Assim sendo, 

os saberes sobre a sexualidade se desenvolveram em primazia às relações 

conjugais cisgêneras, heterossexuais e monogâmicas com o objetivo de 

reprodução, dominantes em nossa sociedade até os dias atuais. 

Com isso, repudia-se qualquer sexualidade que não se encaixe nestes 

moldes, de modo que quem a expressar fora das regras socialmente impostas 

será alvo de alguma maneira de discriminação perante a sociedade. A título de 

exemplificação, podemos mencionar os relacionamentos homoafetivos, a mulher 

que possui vários parceiros sexuais, os cônjuges que optam por não terem filhos, 

o casal que decide não contrair casamento e as pessoas que não se identificam 

com seu sexo biológico – em qualquer desses casos, pode-se afirmar que, de 

alguma forma, eles estão fora do padrão social que se espera no tocante à 

sexualidade e aos relacionamentos. 

Ao mesmo tempo, determinadas áreas do conhecimento possuem 

ferramentas práticas efetivas para a literal imposição de regras perante a 

sociedade, determinando o que é certo e o que é errado em relação a 

determinados temas. A partir dessas previsões, ainda, constrói-se a própria 

opinião popular acerca do assunto, sedimentando as estruturas sociais por meio 

das condutas da própria população. 

Michel Foucault questiona esse fenômeno na primeira obra da trilogia, nos 

seguintes termos: 

Sob que formas, através de que canais, fluindo através de que 
discursos o poder consegue chegar às mais tênues e mais 
individuais das condutas. Que caminhos lhe permitem atingir as 
formas raras ou quase imperceptíveis do desejo, de que maneira 
o poder penetra e controla o prazer cotidiano.93 

No tocante à sexualidade, pode-se destacar a influência das Ciências do 

Direito e da Saúde nesse sentido. 
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No âmbito jurídico, por exemplo, existem dispositivos penais que punem a 

bigamia, a relação sexual com menores de catorze anos, a prática de atos 

considerados obscenos e determinadas práticas sexuais consideradas abusivas, 

conforme, respectivamente, os artigos 235, 217-A, 233 e 213, todos do Código 

Penal. O Código Civil, por sua vez, dispõe de extensa disciplina sobre o 

casamento e sobre questões sucessórias, definindo as relações que merecem 

respaldo legal e aquelas que devem se encontrar à margem do Direito. Não 

raramente os magistrados, ao julgarem demandas de retificação de registro civil 

ajuizadas por transgêneros, fundamentavam suas sentenças com base em laudos 

médicos que reconheciam, ou não, que aquele indivíduo pode ser considerado 

transgênero, não bastando, à época, sua autodeclaração para tanto. 

Sob esse vértice, Foucault expõe: 

Até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos […] 
regiam as práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã, e 
a lei civil. Eles fixavam, cada qual à sua maneira, a linha divisória 
entre o lícito e o ilícito. Todos estavam centrados nas relações 
matrimoniais: o dever conjugal […]. Romper as leis do casamento 
ou procurar prazeres estranhos mereceriam de qualquer modo, 
condenação.94 

Situação semelhante acontece na área da Saúde. Estudos da Psicanálise e 

da Sexologia têm sido responsáveis pela compreensão da sexualidade do ser 

humano social, determinando aquilo que é “normal” e o que é um caso patológico 

em que a Saúde precisa intervir. Nesse sentido, sabe-se que, por muito tempo, o 

“homossexualismo” e o “transexualismo” foram considerados doenças mentais 

pela Organização Mundial de Saúde, o que se deu com fulcro nas pesquisas 

científicas que concluíram pela patologização dos homossexuais e dos 

transexuais a partir das noções comuns de como a sexualidade deveria ser 

exercida. 

Além disso, todo o processo transgenitalizador – desde a triagem inicial até 

eventual intervenção cirúrgica – representa nada menos do que uma série de 

regras burocráticas impostas ao indivíduo transgênero para que, só depois de um 
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acompanhamento multidisciplinar pelo período de dois anos, expeça-se um laudo 

reconhecendo, ou não, sua transgeneridade, sempre de acordo com o 

conhecimento científico produzido sobre o assunto. E não existe nenhuma 

alternativa legal a esse procedimento para que o transgênero possa exercer sua 

identidade e, em última instância, sua existência de forma plena. 

Verifica-se, com isso, que o poder originado dos saberes sobre a 

sexualidade se manifesta mais por meio de sua repressão do que como 

instrumento para a libertação sexual o indivíduo. Como afirma o autor, “a 

repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação entre 

poder, saber e sexualidade”95. 

Os saberes jurídicos e da Saúde, nesse contexto, reforçam os estigmas já 

existentes sobre os transgêneros, expondo-os como diferentes perante a 

sociedade de maneira incessante e tratando-os como tal. A marginalização a que 

essa população é submetida e a constante negativa de sua identidade, portanto, 

acabam respaldadas pelo próprio posicionamento daqueles que exercem seu 

poder pelos discursos baseados nos conhecimentos por eles mesmos produzidos. 

Assim sendo, conclui-se que não há de se falar em uma “sexualidade 

natural”, como nos é ensinado desde cedo, já que todas as noções sobre o 

assunto foram criadas a partir dessa relação entre os saberes, os discursos e o 

poder. Entender as identidades sexuais e de gênero diversas do padrão cis-

heteronormativo monogâmico como diferentes ou até mesmo erradas, buscando 

formas de modelá-las aos padrões sociais, representa uma manifesta afronta à 

dignidade da comunidade LGBT como um todo. Por isso, revela-se a urgência em 

se questionar as estruturas sociais existentes e os conhecimentos científicos 

produzidos na atualidade, o que permitirá a reversão do quadro de estigma que 

recai sobre essa população. 
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4.2 Influência do meio social em que o menor vive na construção 

da sua identidade de gênero 

Consoante ensinamentos do item 1.2.3 deste trabalho (“A construção da 

identidade de gênero”), o fator social é de primordial relevância na construção da 

identidade de gênero de um indivíduo. 

Não se nega, atualmente, a influência que o meio social exerce sobre o 

desenvolvimento individual de cada pessoa, o que abrange, por óbvio, a 

construção de sua identidade de gênero. Por isso, deve-se buscar compreender, 

ainda que minimamente, de que formas a esfera social modela essa construção, a 

depender de inúmeras variáveis atuantes de maneira constante e concomitante 

na vida do sujeito. 

É o que dispõe a lição de Ariana Kelly Leandra Silva da Silva sobre os 

conceitos de “masculino” e “feminino”: 

No entanto, a dimensão simbólica dos termos engloba, a priori, 
aspectos da vida social que compõem percepções de caráter 
público e privado em sua totalidade e que, na medida do possível, 
precisam ser esclarecidos e interpretados de acordo com o 
contexto social em que estão inseridos.96 

Em um primeiro momento, insta considerar que, antes de haver qualquer 

construção pessoal, o indivíduo cria concepções de vida que irão embasar e 

balizar seu próprio desenvolvimento. Assim, a construção da identidade de 

gênero se dá, antes de tudo, a partir das concepções de gênero que a criança 

desenvolveu e processou desde o seu nascimento. 

Com isso, tem-se que as já estudadas sólidas estruturas sociais existentes 

acerca do gênero serão por todos vividas de forma inconsciente e onipresente, de 

modo que toda pessoa, no início de sua vida, condiciona suas condutas e 
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comportamentos sociais e pessoais às regras de gênero pré-estabelecidas por 

nossa sociedade. 

Pode-se dizer de forma didática, então, que a construção da identidade de 

gênero de todas as crianças que nascem no mesmo meio social inicia do mesmo 

ponto de partida, sendo diretamente influenciadas, desde cedo, pelas expressões 

estereotipadas de gênero a que são submetidas diariamente. A individualidade 

dessa construção, que torna cada pessoa única, vai se dar com o seu 

desenvolvimento enquanto ser humano – a partir do momento em que viver em 

diversos ambientes sociais distintos e adicionar suas próprias percepções 

pessoais às experiências vividas. 

Não se pode negar, porém, que as nossas próprias percepções e 

interpretações pessoais são construídas nos moldes daquilo que nos é ensinado 

e, às vezes, até mesmo imposto socialmente, de modo que é inevitável a 

incidência das influências sociais em nosso desenvolvimento pessoal por toda a 

nossa vida. 

Percebe-se, com isso, a complexidade do estudo sociológico sobre a 

construção da identidade de gênero, bem como sua vital importância na 

compreensão do cenário global que envolve a população transgênera. Por isso, 

procederemos a uma exposição exemplificativa de fatores sociais que contribuem 

de forma direta para essa construção. 

É o que sintetiza Manuel Jacinto Sarmento: 

A infância é historicamente construída, a partir de um processo de 
longa duração que lhe atribuiu um estatuto social e que elaborou 
as bases ideológicas, normativas e referenciais do seu lugar na 
sociedade. Esse processo, para além de tenso e internamente 
contraditório, não se esgotou. É continuamente actualizado na 
prática social, nas interacções entre crianças e nas interacções 
entre crianças e adultos.97 

                                                           
 

97
 SARMENTO, Manuel Jacinto. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da 

infância. Revista Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 91, mai/ago 2005, pp. 361-378. 
Disponível em: <www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a03v2691.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018. 



97 
 

O autor enumera como parte do processo, então, questões como as 

variações demográficas, as relações econômicas e seus impactos em diferentes 

grupos etários, sem se olvidar da relevância que possuem os dispositivos 

simbólicos, os costumes sociais e as práticas das crianças e dos adultos. 

O primeiro fator relevante que deve ser considerado é a época em que 

ocorreu a construção da identidade de gênero do indivíduo. Sabe-se que os 

papéis de gênero e o comportamento LGBTfóbico da sociedade sofreram 

intensas modificações nas últimas décadas, o que, historicamente, é considerado 

um curtíssimo período de tempo. 

Dessa forma, pode-se constatar a recente evolução da sociedade acerca 

da pauta transgênera, no que diz respeito, por exemplo, aos estudos realizados 

sobre o tema, à maior visibilidade dessa população nos meios sociais e virtuais e 

ao acesso às informações pertinentes ao assunto. Isso se deu, em grande parte, 

pelo exponencial crescimento do acesso aos meios de comunicação, 

principalmente à internet e às redes sociais, o que possibilitou a melhor 

organização dos movimentos trans em nível internacional e o amplo 

conhecimento de suas demandas pela sociedade. 

Partindo deste cenário, é fácil visualizar as diferentes dificuldades a serem 

enfrentadas pelos transgêneros a depender do momento social em que viveram 

ou vivem, bem como os benefícios de se desenvolverem em determinada época. 

Essas questões, por suas vezes, alicerçam a construção da identidade de gênero 

do indivíduo, já que o significado social de ser homem ou mulher, cisgênero ou 

transgênero, varia com o passar do tempo, resultando em todas as influências 

pessoais disso decorrentes. 

A localização geográfica do indivíduo também merece especial atenção no 

presente estudo, já que a mera divisão do planeta em ocidente e oriente, por si 

só, possui o condão de impor determinantes culturais sobre gênero de formas 

bastante peculiares. 

A título de exemplificação, as mulheres ainda são praticamente 

consideradas propriedades de seus maridos e a homossexualidade é 
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criminalizada com pena de morte em alguns países do Oriente Médio, como no 

Irã e na Arábia Saudita. Enquanto isso, a regra nas nações ocidentais é a 

absoluta igualdade, ao menos formal, entre homens e mulheres, além da 

existência de leis protetivas e da atuação favorável do Poder Judiciário na defesa 

dos interesses da comunidade LGBT. 

O mesmo fenômeno pode ocorrer, entretanto, de forma menos díspar. Ao 

analisarmos o contexto social do Brasil, serão de fácil percepção as diferenças 

culturais existentes em nosso extenso território. Dentro de um mesmo Estado da 

Federação, ainda, pode-se afirmar que a construção individual ocorre de forma 

absolutamente diferente em grandes capitais e centros comerciais quando 

comparada àquela vivenciada em pequenos municípios do interior, em razão da 

realidade social de cada população. 

Conclui-se, portanto, que a cultura do local em relação a assuntos como o 

gênero e as pautas LGBT condicionará de maneira incisiva a construção da 

identidade de gênero do indivíduo, atuando como determinante de seus 

comportamentos e de seu desenvolvimento pessoal. 

Esse raciocínio pode ser transplantado desde a dicotomia ocidente-oriente 

até a menor das organizações sociais existentes, a família, passando por todos os 

ambientes que fazem parte da vida de uma pessoa. 

Nessa esteira, o bairro ou a região em que a criança reside contribui para 

sua formação pessoal, já que ela internaliza referências e convive com pessoas 

daquele local cotidianamente. Assim, as relações que desenvolve com as outras 

crianças da rua ou do prédio, as interações que têm com seus vizinhos, as 

pessoas que vê passando na rua, a violência a que é submetida, as propagandas 

com que se depara nas calçadas, a referência religiosa dos moradores – tudo isso 

influencia a criança de alguma forma e auxilia, positiva ou negativamente, nas 

suas construções pessoais, entre elas a de gênero. 

O mesmo ocorre na escola que o jovem frequenta, talvez até mesmo de 

forma mais íntima, tendo em vista a função educacional por excelência das 

instituições de ensino. É no ambiente escolar que a criança inicia sua vida social 
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autônoma, sem a interferência contínua de seus pais, o que catalisa um intenso 

processo de autoconhecimento e de independência emocional. Simultaneamente, 

a relação com os professores e com aquilo que lhes é ensinado culmina no 

aprendizado e na promoção do pensamento crítico, o que será utilizado para a 

compreensão e o questionamento dos papéis de gênero, além das tomadas de 

decisão de ordem íntima e pessoal em relação aos seus comportamentos e à sua 

expressão de gênero. 

Objetiva-se, com isso, ressaltar a importância da Educação no crescimento 

cognitivo e crítico das crianças e dos adolescentes, uma vez que, nestas fases da 

vida, o ambiente escolar impulsiona, como nenhum outro, o crescimento pessoal 

e social do indivíduo, de modo que suas vivências nesse âmbito geram 

repercussões por toda a sua vida. 

Em países como o Brasil, que, apesar de laico, possui grande religiosidade 

por parte de seus cidadãos, também se deve considerar a religião, seus dogmas 

e suas instituições como fatores sociais relevantes na formação dos indivíduos. É 

comum que existam as “Igrejas de bairro” ou que os pais introduzam seus filhos 

nas práticas de suas religiões desde cedo, de forma que, muitas vezes, as 

crianças crescem aprendendo a respeitar, além dos padrões sociais, os 

ensinamentos de determinada crença religiosa. 

Essas lições, que não raramente vêm sob o manto de dogmas 

inquestionáveis, possuem um papel determinante na construção ética e moral das 

pessoas. É cediça, ainda, a origem supostamente religiosa de atentados à 

dignidade da comunidade LGBT, desde a não aprovação de projetos de lei em 

seu favor até a prática de atos discriminatórios e até mesmo violentos. 

Reitera-se, em razão disso, a imprescindibilidade da atuação da Educação 

na formação de nossas crianças e adolescentes enquanto ferramenta que 

proporcione o desenvolvimento do pensamento crítico. Não se nega a importância 

da religiosidade para o cidadão, conforme bem tutela o inciso VI do artigo 5º da 

Constituição Federal, mas atenta-se à problemática de que o exercício da crença 

não pode servir de fundamento inquestionável para a livre violação de Direitos 

Humanos e da dignidade dos transgêneros. 



100 
 

Sob esse vértice, ademais, cumpre mencionar que a influência religiosa é 

tão grande na construção individual do ser humano que, muitas vezes, as 

pessoas acabam por negarem quem realmente são apenas para não contrariarem 

determinada crença pré-estabelecida, suas famílias ou a sociedade como um 

todo. 

Sem minimizar a relevância de cada um desses fatores, entretanto, é 

dentro do núcleo familiar que a criança internaliza suas primeiras referências de 

mundo e inicia seu processo de autoconhecimento enquanto parte de uma 

sociedade. Com isso, desde as cores de suas roupas e da decoração de seu 

quarto até as condutas que são incentivadas ou reprimidas, são os pais quem 

ditam, por um considerável período de tempo, aquilo que a criança deve ou não 

ser. 

Esse cenário, sem dúvidas, condiciona, ao menos em seus primeiros anos 

de vida, sua identidade de gênero, de modo que, a depender do ambiente familiar 

e da relação com seus genitores, a modificação dessa realidade pode significar 

um dificultoso e sofrido processo pelo menor. 

Guacira Lopes Louro conclui sustentando que: 

É necessário demonstrar que não são propriamente as 
características sexuais, mas é a forma como essas características 
são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa 
sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou 
masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 
histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de 
homens e mulheres numa sociedade importa observar não 
exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se 
constitui sobre os sexos.98 

Por derradeiro, não se pode olvidar do papel da mídia na construção da 

identidade de gênero desde a mais remota idade, seja ela impressa ou virtual. A 

informação midiática é por nós recebida a todo instante, como por meio de capas 

de revista, matérias de jornal, programas de televisão e de rádio, reportagens, 

outdoors, redes sociais, filmes e documentários. 
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Essa explosão de informações, por sua vez, é responsável, em grande 

parte, pela definição de padrões sociais a serem seguidos, como os de 

comportamento, de beleza, de moda, de opinião, além de determinarem padrões 

de ética e de moral. Nesse sentido, a influência da mídia na construção individual 

dos cidadãos se revela bastante efetiva, já que se utiliza de diversos meios 

eficazes de comunicação social em massa para a difusão de informações a todos 

os públicos, independentemente de sua localização geográfica, de sua realidade 

sociocultural ou de suas experiências pessoais. 

Mais que isso, a mídia, principalmente com o auxílio da internet, possibilita 

o contato, ainda que indireto, com qualquer cultura ou sociedade, por mais 

distante ou diferente da nossa que sejam. Com isso, a influência do meio social 

em que o indivíduo vive na construção de sua identidade de gênero não mais se 

limita ao espaço físico em que desenvolve suas atividades diárias nem às 

pessoas com quem tem contato pessoal, abrindo um novo horizonte de 

experiências possíveis em escalas jamais vividas pelo ser humano anteriormente. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Ruth Sabat analisa o papel da publicidade 

nessa dinâmica: 

A publicidade é um dos artefatos que estão inseridos em um 
conjunto de instâncias culturais e como tal funciona como 
mecanismo de representação, ao mesmo tempo em que opera 
como constituidora de identidades culturais. Muito mais do que 
seduzir o/a consumidor/a, ou induzi-lo/a a consumir determinado 
produto, tais pedagogias e currículos culturais, entre outras 
coisas, produzem valores e saberes; regulam condutas e modos 
de ser; fabricam identidades e representações; constituem certas 
relações de poder.99 

Ante o exposto, percebe-se que o meio social em que as crianças e os 

adolescentes se desenvolvem influencia de maneira direta em sua percepção 

sobre gênero e na construção de sua identidade nesse sentido. Isso se dá, como 

visto, em razão de estruturas sociais que ditam seus comportamentos, 

religiosidades, práticas culturais e valores éticos e morais, cabendo a cada um, a 
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partir de suas experiências pessoais, interpretar as influências sociais a que é 

submetido de modo a desenvolver suas próprias percepções e expressões de 

gênero a partir disso. 

Em conformidade com as experiências vividas durante seu 

desenvolvimento, então, pode o indivíduo tanto jamais questionar seu gênero 

como se entender diferente do padrão cisgênero a ele imposto, sendo que a 

forma de lidar com essa situação dependerá de toda a sua estrutura familiar, 

social e pessoal. 
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5 ANÁLISE JURÍDICA DO MENOR TRANSGÊNERO 

Revela-se de vital importância, neste momento, proceder a uma análise 

aprofundada da disciplina jurídica do menor transgênero no Brasil, desde 

previsões legais protetivas à população transgênera até as consequências 

jurídicas do reconhecimento de uma criança ou adolescente transgênero. 

É inquestionável a importância da atuação científica e prática do Direito 

enquanto fator de mudança social. Por isso, o estudo jurídico sobre os 

transgêneros deve ser incentivado aos profissionais da área e por eles utilizado, o 

que certamente resultaria em sua conscientização sobre o tema e, 

consequentemente, serviria de alavanca para que essa tutela seja efetivada em 

nível constitucional. 

Uma das vantagens práticas do Poder Judiciário é a possibilidade da 

tomada de decisões monocráticas resultantes da análise de um caso concreto. 

Assim, a mudança social e individual aos grupos vulneráveis pode ocorrer 

independentemente da aprovação de um texto por um quórum específico de 

dezenas ou centenas de legisladores. 

O Direito pode e deve buscar a Justiça e a observância dos ditames 

axiológicos de nossa Constituição, e a atual realidade de nosso país tem nos 

mostrado que, felizmente, os magistrados brasileiros têm tido um relevante papel 

na garantia dos direitos individuais e fundamentais dos cidadãos transgêneros. 

Independentemente da existência de qualquer norma infraconstitucional, a 

tutela da dignidade da pessoa humana é função da qual nenhum jurista pode se 

eximir, e a conscientização acerca da problemática trans é essencial para que 

isso seja concretizado. 

E deve-se ir além. Não se pode esquecer que a identidade de gênero de 

um indivíduo é construída desde a sua mais remota idade, de modo que se 

mostram absolutamente insuficientes as intervenções legais e jurídicas no país 

em prol das crianças e dos adolescentes transgêneros. Então, como exposto, o 

papel do Direito é utilizar suas ferramentas acadêmicas e processuais para que 
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essa realidade seja melhorada, e espera-se que os juristas compreendam a 

relevância social dessa situação. 

Insta salientar, por fim, que a presente análise será alicerçada no princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente, responsável por colocar o 

menor em posição central de proteção e atenção no tocante às situações, 

sobretudo familiares, que o envolvem. 

 

5.1 Dos direitos da personalidade ao direito geral de 

personalidade 

Uma das grandes inovações trazidas pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, responsável pela instituição do Código Civil brasileiro em vigência, foi a 

introdução de um capítulo intitulado “Dos Direitos da Personalidade”, 

sistematizado dentro do Livro I (“Das Pessoas”) do Título I (“Das Pessoas 

Naturais”) da Parte Geral do diploma. Como afirma Pablo Stolze, a importância da 

matéria se dá devido ao fato de que “o homem não deve ser protegido somente 

em seu patrimônio, mas, principalmente, em sua essência”100. 

Tais direitos possuem supedâneo constitucional no princípio da dignidade 

da pessoa humana, previsto no artigo 1º do Texto Maior como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, configurando um direito subjetivo 

dos cidadãos que tem por objeto os bens e valores essenciais à pessoa, no seu 

aspecto físico, moral e intelectual. Por outro lado, uma corrente minoritária, 

defendida por Nicola Coviello101, nega a existência dos direitos da personalidade, 

por acreditar ser inconcebível admitir que alguém possua direitos cujo objeto seja 

sua própria pessoa. 
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A sua previsão no Código Civil concede aos institutos um caráter de 

proteção do indivíduo contra atos de outro particular, ao contrário dos direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, cuja finalidade originária 

era acolher o cidadão contra abusos do Poder Público estatal, embora, 

atualmente, haja a propagação da ideia da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. 

Quanto à natureza dos direitos da personalidade, existe, por um lado, a 

corrente positivista, lecionando que tais direitos são apenas aqueles devidamente 

reconhecidos pelo Estado, o que lhes daria força jurídica. Os jusnaturalistas, por 

sua vez, defendem a existência de direitos inatos à condição humana, consistindo 

em faculdades exercidas naturalmente pelos indivíduos. 

Da análise dos dispositivos legais que tratam sobre o assunto depreendem-

se, ainda, algumas das características desses direitos. São eles intransmissíveis 

(não podem ser cedidos a terceiros), irrenunciáveis (o indivíduo não pode abrir 

mão deles, sendo possível apenas seu não exercício), absolutos e gerais 

(oponíveis erga omnes), vitalícios (perdurando desde antes do nascimento até 

após a morte), impenhoráveis (não podem ser prendidos nem vendidos a força 

por decisão judicial), imprescritíveis (sem limite temporal, não se extinguindo com 

o tempo, ressaltando-se que o direito é imprescritível, mas seu exercício não), 

inalienáveis (não sujeitos a desapropriação voluntária), inexpropriáveis e 

extrapatrimoniais (insuscetíveis de avaliação econômica). 

O capítulo mencionado é composto por normas cogentes, ou seja, de 

aplicação obrigatória, não podendo ser modificadas pela livre vontade dos 

indivíduos envolvidos. Quanto à impossibilidade de limitação, entretanto, a 

doutrina e a jurisprudência têm relativizado essa orientação, desde que a 

limitação voluntária não seja permanente nem geral, sendo exercida sem abuso 

de direito de seu titular, de acordo com a boa-fé objetiva e os bons costumes. Tal 

entendimento foi expresso, inclusive, nos Enunciados n. 4 e n. 139 das I e III 

Jornadas de Direito Civil, respectivamente. 

A tutela desses direitos é disciplinada pelo artigo 12 do Código Civil, que 

prevê a possibilidade de exigência de cessação da ameaça ou da lesão a eles, 
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inclusive com a reclamação de perdas e danos e outras sanções previstas em lei. 

Caso o indivíduo que teve seus direitos da personalidade violados esteja morto, a 

legitimação para requerer referida tutela é do cônjuge sobrevivente ou qualquer 

parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Inclui-se, ainda, o 

companheiro, em consonância com o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal e o 

Enunciado n. 275 da IV Jornada de Direito Civil. 

O Código disciplina expressamente algumas espécies de direitos da 

personalidade, como a disposição do corpo, o nome, a imagem e a vida privada. 

Tal rol, entretanto, é meramente exemplificativo, de modo que não afasta a 

proteção a eventuais outros direitos que se encaixem na proposta do instituto, 

independentemente de haver previsão legal para tanto. Miguel Reale, 

coordenador do projeto do Código Civil de 2002, apontou a preferência pela 

edição de poucas normas tratando do assunto, porém claras, de modo a permitir 

o natural desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência, diante da alta 

complexidade da matéria. 

Percebe-se, com isso, uma adoção legislativa da teoria pluralista no que 

diz respeito aos direitos da personalidade, uma vez que existe, em um primeiro 

momento, a proteção desses direitos na medida em que são tipificados em lei. 

Para essa orientação, o objeto de proteção são os atributos da pessoa, e não ela 

em si mesma, havendo, portanto, a tutela de uma pluralidade de direitos 

subjetivos conforme haja suas previsões legais. Existe, assim, uma manifesta 

influência do positivismo clássico sobre tal doutrina. 

No cenário mundial, o desenvolvimento eficaz da teoria dos direitos da 

personalidade acompanha a evolução dos Direitos Humanos, principalmente após 

a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da corrente do pós-positivismo, na 

qual desponta a discussão do Direito para além da validade da norma, uma vez 

que, sob a legitimidade desta, foram praticados atos extremos de intolerância ao 

ser humano. Ocorre, assim, a inserção, na ciência jurídica, dos valores éticos 

indispensáveis para a proteção da dignidade humana, resultando na 

reaproximação do direito com a moral e com a ética, com o consequente 

afastamento da ideia de que o jurídico precisa ser axiologicamente neutro. Desse 
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modo, a partir da insuficiência da proposta positivista, ascendem-se a força 

normativa dos princípios e o protagonismo dos Direitos Humanos, o que resulta 

na previsão da dignidade da pessoa humana como centro do ordenamento 

jurídico, balizando a criação e a aplicação de todas as suas normas pautadas na 

valorização do indivíduo enquanto ser humano. 

É nesse contexto que surge, ainda, o neoconstitucionalismo, que consiste 

na atribuição de carga axiológica à Constituição, principalmente no que diz 

respeito à efetivação dos direitos fundamentais nela previstos102. A hierarquia 

dentro do ordenamento jurídico deixa de ser meramente formal, de modo que as 

normas infraconstitucionais devem estar em harmonia, também, com os valores 

identificados na Constituição. Objetiva o neoconstitucionalismo, portanto, 

baseando-se nos valores constitucionais, promover a concretização dos direitos 

fundamentais enumerados na norma superior. Com isso, há uma superação do 

positivismo jurídico estrito, uma vez que a aplicação das normas fica condicionada 

à sua interpretação principiológica à luz da Constituição. 

A partir disso, a teoria pluralista supramencionada se mostra deficiente, 

uma vez que condiciona a proteção do ser humano à prévia previsão do 

legislador, embora seja nítida a impossibilidade de disciplina expressa de todas as 

espécies de manifestação da personalidade humana. Surge, então, um problema 

a ser enfrentado pela doutrina e pela jurisprudência, uma vez que caberia a elas a 

definição do que é, ou não, direito da personalidade, com o fito de balizar a 

espécie de proteção a ser dispensada a cada violação a determinado indivíduo. 

Surge, assim, em contrapartida, a teoria do direito geral de personalidade, 

que preza pela proteção da personalidade humana como um todo, 

independentemente de tipificação específica caso a caso. Desse modo, ao se 

evitar uma previsão exaustiva dos direitos da personalidade, permite-se uma 

tutela ampla do indivíduo enquanto ser humano que acompanha, ainda, a 

evolução da sociedade sem a necessidade de atualização legislativa para 
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proteger os cidadãos. Não há, portanto, a disciplina de vários direitos da 

personalidade, mas tão somente o desdobramento de um único direito geral em 

casos específicos. 

A referida teoria baseia-se, sem dúvida, no conceito de dignidade da 

pessoa humana, epicentro do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que 

possui, ainda, indubitável supedâneo constitucional. O direito geral de 

personalidade, sob tal perspectiva, possui o condão de criar essa cláusula geral 

de tutela da pessoa, servindo de instrumento à efetivação do princípio da 

dignidade humana. 

Critica-se, entretanto, a adoção da teoria do direito geral de personalidade, 

sob o argumento de que, com a previsão de uma cláusula ampla e geral ao invés 

da tipificação expressa de direitos específicos, haveria uma dificuldade em 

estabelecer limites à incidência da proteção aos aludidos direitos. Tal 

posicionamento, entretanto, não vinga, uma vez que o suposto problema 

suscitado pode ser resolvido em cada caso particular pela aplicação do método 

da ponderação. Assim, havendo colisão entre direitos fundamentais dos cidadãos, 

deve-se analisar, caso a caso, qual merece prevalecer, por meio do sopesamento 

entre eles, no qual não ocorre a absoluta prevalência de um sobre outro, mas, 

sim, a tentativa de maximização de suas aplicações conjuntas, acabando por um 

se destacar sobre o outro em cada caso concreto. 

Ante o exposto, verifica-se que, na prática, o Brasil adotou a teoria do 

direito geral de personalidade em consonância com a teoria pluralista, uma vez 

que aquela se encontra preconizada na Constituição Federal de 1988, por meio 

do princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto esta encontra amparo, 

além da previsão do rol constitucional de direitos e garantias fundamentais, em 

legislações infraconstitucionais, como no supracitado capítulo do Código Civil de 

2002. 
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Elimar Szaniawski103 aponta que isso se justifica porque, em razão de 

política legislativa, alguns direitos da personalidade merecem atenção especial, 

de modo que sua tipificação garante-lhe uma tutela específica mais eficaz. Para o 

doutrinador, entretanto, tal tipificação não se confundiria com a proposta da teoria 

pluralista, sendo responsável, por outro lado, pela criação de microssistemas de 

tutela da pessoa humana, possibilitando uma proteção ainda maior da 

personalidade, em especial de determinados direitos que merecem maior 

proteção legal. 

Ingo Sarlet104, por sua vez, destaca a necessidade de não criar confusão 

entre os institutos, aplicando o princípio da dignidade da pessoa humana em 

casos de aplicação específica de direitos tipificados, e vice-versa. Para o autor, 

nem sempre existe razão para se invocar o princípio da dignidade da pessoa 

humana quando existem dispositivos específicos para o caso, mas, ao mesmo 

tempo, não se pode encarar o princípio da dignidade da pessoa humana como 

uma aplicação subsidiária. 

Desse modo, com o fito de permitir a coexistência desses dois sistemas, 

defende-se a aplicação do princípio da especialidade para determinar a norma de 

proteção a incidir em cada caso concreto, de modo que o direito geral da 

personalidade deve ser invocado abstratamente nas situações em que não haja 

dispositivo específico à proteção do direito violado. Deve-se sempre ter em 

mente, entretanto, inclusive nas hipóteses de incidência de normas tipificadoras 

determinadas, a devida observância ao princípio da dignidade humana como 

balizador de toda e qualquer relação jurídica, diante de sua previsão 

constitucional como um dos fundamentos da nação, o que lhe dá superioridade 

hierárquica em relação às normas infraconstitucionais. 
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5.2 Breve histórico da disciplina jurídica dispensada aos 

transgêneros 

Conforme já explicitado, a transexualidade consta na Classificação 

Internacional de Doenças (CID-11), sendo considerada um caso de incongruência 

de gênero pela Organização Mundial de Saúde, motivo pelo qual se revela, desde 

logo, a necessidade da efetivação de políticas públicas em relação a ela, já que o 

direito à saúde encontra-se amplamente amparado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e pela Constituição Federal de 1988, ao elencar a saúde em 

seu rol de direitos sociais, no artigo 6º, além de defini-la como direito de todos e 

dever do Estado em seção própria, como pode ser verificado em seu artigo 196. 

Também existe a mesma previsão no artigo 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Nesse sentido, e trazendo a discussão para a proteção específica dos 

transgêneros, tem-se a relevância dos artigos 11 a 21 do Código Civil brasileiro, 

que compõem o capítulo estudado referente aos direitos da personalidade. 

É cediço que tais direitos são assim denominados em razão de seu caráter 

personalíssimo, sendo intransmissíveis e irrenunciáveis, dizendo respeito a 

características íntimas que integram o indivíduo em sua essência enquanto ser 

humano. 

A partir disso, uma vez que as proteções ao nome e à integridade física 

são expressamente mencionadas como direitos da personalidade, conclui-se que 

a negativa de qualquer direito a elas relacionado configura, principalmente, uma 

negativa da própria condição humana da pessoa. 

Desse modo, impedir que um transgênero altere seu nome ou que realize a 

adequação de seu corpo para que seja condizente com sua identidade de gênero, 

por exemplo, significa impedir seu reconhecimento enquanto indivíduo dotado dos 

mais básicos direitos humanos. É evidente, portanto, que tais restrições não 

devem ocorrer, sob pena de cometimento de discriminações extremamente 

degradantes. 
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Como lembra Maria Berenice Dias, definir o sexo como um atributo 

cromossômico “imutável – ou como a presença ou não de certa genitália – fere a 

autonomia do transexual e afronta o direito à intimidade que integra os direitos da 

personalidade, cuja tutela é uma função inderrogável do Estado”105. 

No tocante à mudança de nome, o principal fundamento legal para tanto é 

o disposto no artigo 55 e seu parágrafo único da Lei n. 6.015/73, a Lei de 

Registros Públicos, responsável pela pacificação da relativização da 

inalterabilidade do nome para sua substituição por apelidos públicos notórios ou 

em situações que ele exponha seu portador ao ridículo. 

A medida se justifica em razão da importância que o nome possui enquanto 

elemento de identificação do indivíduo, sendo o atributo pessoal de maior 

relevância nesse sentido. Portanto, possuir um nome que o exponha ao ridículo 

significa, em última análise, submeter o sujeito a situações constrangedoras 

sempre que houver a necessidade de sua identificação enquanto pessoa. Por isso 

a necessidade da previsão legal supramencionada, com o objetivo de garantir o 

pleno exercício da identidade pessoal de qualquer um sem que isso lhe cause 

transtorno algum. 

E, juridicamente, a situação dos transgêneros subsume a essa norma, uma 

vez que é inegável que um nome comumente associado a determinado gênero 

causa constrangimentos públicos e diários a alguém que se identifica, se 

apresenta e se comporta como outro. 

De acordo com o ensinamento de Maria Helena Diniz: 

A alteração enfrenta a barreira da imutabilidade prevista no art. 58 
da Lei 6.015/73. Tal imutabilidade poderá expor o transexual 
operado ao ridículo, logo, possível será alterar seu prenome, 
fazendo a devida retificação no assento (CF, art. 3º, IV; LICC, arts. 
4º e 5º). Deve-se assegurar a quem passou pela cirurgia de 
transgenitalização o direito a um nome que não o exponha a 
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situação vexatória, o que se daria se continuasse com um 
prenome que não mais condiz com sua aparência física.106 

Apesar do brilhantismo didático-jurídico da autora, insta ressalvar o atual 

entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e que será objeto de 

posterior estudo, no sentido de que não se mostra necessária, atualmente, a 

prévia realização da cirurgia de transgenitalização para que nasça o direito à 

retificação do registro civil de um transgênero. 

A seriedade da circunstância se dá, portanto, devido ao fato de que “o 

nome da pessoa natural é o sinal exterior mais viável de sua individualidade, 

sendo através dele que a identificamos no seu âmbito familiar e no seu meio 

social”107. Nesse aspecto, revela-se a vital importância, para o transexual, de 

adequar seu nome à sua autopercepção de gênero, diante de seu intrínseco 

caráter de individualização e apresentação perante a sociedade. 

Nessa esteira, cumpre mencionar a histórica sentença proferida no ano de 

1970 pelo então juiz da Vara de Registros Públicos da Comarca de São Paulo, Dr. 

Rui Geraldo Camargo Viana, tendo sido a primeira decisão favorável à retificação 

do registro civil de um transgênero em primeira instância no Brasil. Na 

fundamentação do julgado, o magistrado asseverou: 

Desde a puberdade, aos 13 anos, tornou-se o requerente um 
pederasta passivo, sentindo atração pelo sexo masculino, 
acentuando-se suas tendências femininas. Seu comportamento 
mental e efetivo sempre foi o de uma mulher, tanto que, aos 20 
anos, passou a usar trajes femininos, há 15 anos toma 
estrógenos, pelo que as características secundárias sexuais são 
femininas. Seu pênis, que era hipoplástico, segundo se colhe da 
informação do Prof. Hilário Veiga de Carvalho, foi extirpado, 
juntamente com os testículos, recentemente em Marrocos. 
Confeccionada foi uma vagina, e a operação, segundo o informe 
dos autos, foi tecnicamente bem feita, apresentando inclusive, a 
neovagina, condições para o coito; exame superficial não 
evidenciaria a artificialidade dela.108 
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Apesar de, atualmente, já se encontrar pacífica nos tribunais a 

possibilidade de alteração do nome de transgêneros para a adequação à sua 

identidade de gênero, é recorrente que os julgadores imponham diversos 

obstáculos ou restrições ao pleno exercício desse direito fundamental. 

A princípio, quando as primeiras decisões favoráveis aos transgêneros 

foram proferidas nesse sentido, permitia-se tão somente a mudança do nome em 

seu registro civil, permanecendo o “sexo” inalterado – o que, evidentemente, em 

nada solucionava o problema, já que o indivíduo continuava a passar por 

situações vexatórias em razão disso. 

Com o avanço da jurisprudência nacional, passou-se a permitir, também, a 

alteração do sexo do registro civil, desde que houvesse a expressa anotação, no 

próprio documento, de que a alteração se deu por determinação judicial. Mas a 

solução, apesar de representar uma considerável conquista à luta dos 

transgêneros, ainda estava longe de ser a ideal. 

Em relação ao tema, foi apenas no ano de 2009 que o Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1008398/SP, de relatoria da 

ministra Nancy Andrighi, reconheceu o direito de uma transexual a alterar seu 

nome e sexo no registro civil sem qualquer anotação, no documento, que 

evidenciasse a alteração ou sua origem. 

Por outro lado, ainda se exige a devida anotação no livro cartorário 

responsável pelo registro civil da demandante, dispensando-se apenas que seja 

feita no documento da pessoa. Tal exigência de justifica em observância à 

preservação dos atos de registro, garantindo a segurança jurídica das relações 

anteriores e o esclarecimento de eventuais circunstâncias futuras. 

Em julgamento recente do Recurso Especial nº 1626739/RS, datado de 05 

de maio de 2017 e de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, a Corte Superior, 

pela primeira vez, decidiu expressa e favoravelmente a uma transgênera que 

intentava a retificação de seu nome e gênero no registro civil, apesar de não ter 

realizado a cirurgia de transgenitalização. 
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Essa era uma das maiores barreiras ainda não superadas pelos Tribunais 

Superiores em relação ao deferimento da retificação telada. Porém, como já 

exposto neste trabalho, a identificação de determinado indivíduo com outro 

gênero, que não aquele lhe atribuído biologicamente ao nascimento, basta para 

que seja configurada sua situação de transgênero, independentemente da 

realização, ou não, do procedimento transgenitalizador. 

Insta lembrar, nesta discussão, que a cirurgia possui um custo 

elevadíssimo em estabelecimentos particulares, cuja média pode variar entre R$ 

35.000,00 e R$ 40.000,00109, e, quando oferecida pelo serviço público de saúde, 

impõe um tempo de espera que muitas vezes supera uma década. Diante dessa 

realidade, somada à segregação social que recai sobre as pessoas transgêneras, 

torna-se inquestionável a crueldade que significa exigir a prévia cirurgia para 

possibilitar a alteração de seu registro civil, mantendo-o em desacordo com sua 

identidade de gênero e expondo-as a situações humilhantes até que consigam um 

montante considerável de dinheiro ou esperem por sua vez no Sistema Único de 

Saúde. 

Assim sendo, e como preservação do amplo respeito ao próximo e 

exercício dos direitos e garantias fundamentais, negar a alteração do registro civil 

de um transgênero em razão de ele não ter efetivado uma cirurgia para a 

mudança de seu corpo, assunto íntimo e pessoal que só cabe a ele decidir, beira 

o absurdo do malabarismo jurídico para a manutenção da opressão contra essa 

minoria marginalizada. 

Segue, in verbis, a ementa do elucidativo acórdão proferido neste histórico 

julgamento: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
DE NASCIMENTO PARA A TROCA DE  PRENOME  E DO SEXO 
(GÊNERO) MASCULINO PARA O FEMININO. PESSOA 
TRANSEXUAL. DESNECESSIDADE DE CIRURGIA DE 
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TRANSGENITALIZAÇÃO. (STJ; 4ª Turma; REsp 1626739/RS; 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 09/05/2017; DJe 01/08/2017) 

Destarte, evidencia-se a relevância deste julgamento para a comunidade 

transgênera, que conquistou precedente jurídico para embasar o efetivo exercício 

do direito personalíssimo ao nome sem que haja a necessidade de se submeter a 

um procedimento cirúrgico contra a sua vontade ou esperando anos por ele para 

tanto. 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em 1º de março de 2018, 

no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275, de relatoria do 

ministro Marco Aurélio, reconheceu “aos transgêneros que assim o desejarem, 

independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de 

tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e 

sexo diretamente no registro civil”. 

A desnecessidade de realização da prévia cirurgia transgenitalizadora foi 

reconhecida por unanimidade pelos ministros da Corte, embora outras questões 

correlatas tenham sido objeto de divergência. Para o ministro Marco Aurélio, 

relator da ação, a decisão deveria abranger apenas os transexuais, e não os 

transgêneros (o que, para os ministros, significaria abranger gêneros além do 

feminino e do masculino), além de exigir a existência de um laudo médico e a 

idade mínima de 21 anos para tanto. Além do relator, os ministros Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também defenderam a 

necessidade de decisão judicial para possibilitar a mudança. 

A relutância em desjudicializar a questão é inoportuna, possuindo prejuízo 

para ambas as partes. Por um lado, o Poder Judiciário receberia inúmeras ações 

de retificação de registro civil de transgêneros, obstruindo a já morosa Justiça 

com situações que poderiam ser facilmente solucionadas de forma extrajudicial. 

Ao mesmo tempo, os transgêneros seriam obrigados a ajuizar uma demanda 

judicial para terem reconhecido seu direito ao nome, não podendo usufruir de seu 

exercício legalmente até que se obtenha decisão judicial favorável para tanto. 

Apesar disso, foi reconhecida, pela maioria dos ministros, a possibilidade 

de alteração do prenome e do sexo no registro civil de transexuais e transgêneros 
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diretamente em cartório, independentemente da realização da cirurgia de 

transgenitalização ou de qualquer outro tratamento. 

Confira-se o decisum: 

O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco 
Aurélio e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, 
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, julgou procedente a ação 
para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São 
José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a 
reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, 
independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da 
realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à 
substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. 
Impedido o Ministro Dias Toffoli. Redator para o acórdão o 
Ministro Edson Fachin. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen 
Lúcia. Plenário, 1º.3.2018. 

A decisão do Supremo foi regulamentada, por fim, pelo Provimento n. 73 

do Conselho Nacional de Justiça, de 28 de junho de 2018, que disciplina a 

alteração das certidões sem a obrigatoriedade da comprovação da prévia 

realização da cirurgia transgenitalizadora ou de decisão judicial. Em âmbito 

estadual, a Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo padronizou a 

atuação dos cartórios pelo Provimento CGJ n. 16/18. 

Encontra-se pendente de julgamento no STF a questão reconhecida como 

repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 845.779/SC, de relatoria do 

ministro Roberto Barroso, que trata da discussão acerca do uso do banheiro por 

transexuais em consonância com sua identidade de gênero. O tema foi registrado 

sob o número 778 (“Possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da 

personalidade e a dignidade da pessoa humana, ser tratada socialmente como se 

pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente”), 

contendo a seguinte ementa: 

TRANSEXUAL. PROIBIÇÃO DE USO DE BANHEIRO FEMININO 
EM SHOPPING CENTER. ALEGADA VIOLAÇÃO À DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA E A DIREITOS DA PERSONALIDADE. 
PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O recurso busca 
discutir o enquadramento jurídico de fatos incontroversos: 
afastamento da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Constitui 
questão constitucional saber se uma pessoa pode ou não ser 
tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual 
se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade 
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sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e a 
direitos da personalidade 3. Repercussão geral configurada, por 
envolver discussão sobre o alcance de direitos fundamentais de 
minorias – uma das missões precípuas das Cortes Constitucionais 
contemporâneas –, bem como por não se tratar de caso isolado. 
(STF; RE 845.779/S; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 13/11/2014; 
DJe 10/03/2015). 

Todavia, ao passo que a jurisprudência brasileira está evoluindo e 

suscitando discussões acerca da situação jurídica dos transgêneros, ainda que de 

forma lenta e conservadora, a legislação sobre o tema é quase inexistente. 

Na esfera federal, a atuação legislativa resume-se à Portaria n. 2.803/13 do 

Ministério da Saúde, que redefine e amplia o “Processo Transexualizador” no 

SUS, e ao Decreto n. 8.727/16, que garante o reconhecimento do nome social e 

da identidade de gênero de transexuais e travestis no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. Existe norma semelhante no 

Estado de São Paulo, o Decreto n. 55.588/10, que dispõe sobre o tratamento 

nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado. 

Surgiu o questionamento, também, acerca da incidência da Lei Maria da 

Penha, responsável pela previsão de mecanismos para a coibição da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, para a proteção de mulheres transgêneras 

(aquelas que possuem um corpo biológico masculino, mas identificam-se com o 

gênero feminino). Aos poucos, entretanto, os Tribunais foram reconhecendo essa 

possibilidade, sob o argumento de que, se a pessoa se identifica com o gênero 

feminino e se comporta socialmente como tal, está sujeita à violência de gênero 

que a legislação pretende coibir. E, com isso, atualmente já se encontra pacífico 

tal entendimento na jurisprudência110, de forma que as medidas previstas na Lei 

Maria da Penha são aplicadas a todas as mulheres, independentemente de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero. 

A discussão deve ser analisada, também, sob o ponto de vista de 

organização do ambiente familiar. Lembrando-se das lições sobre como a família 

                                                           
 

110
 A título de exemplificação: TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0032035-86.2018.8.26.0000; TJDF, 

Recurso em Sentido Estrito nº 0001312-52.2018.8.07.0020; TJBA, Apelação nº 0306824-
16.2015.8.05.0080. 
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se estrutura a partir de raízes e costumes patriarcais, ainda é comum que haja a 

dominação do homem sobre a mulher no âmbito doméstico. Dessa forma, como 

uma mulher transgênera se comporta socialmente como uma mulher, os efeitos 

disso também são refletidos em suas relações familiares, situação apta a sujeitar-

lhe a todos os tipos de violência, o que justifica sua proteção pelo espírito da Lei 

Maria da Penha. 

Este também é o entendimento exposto na Nota Técnica sobre a 

aplicabilidade da Lei Maria Da Penha à violência doméstica contra transexuais e 

travestis, da Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal Da 

Ordem dos Advogados do Brasil, que concluiu pela possibilidade de aplicação da 

Lei nestes casos, nos seguintes termos: 

Destarte, seja pela interpretação teleológica do âmbito de 
incidência da Lei Maria da Penha, que seleciona como elemento 
de discriminem o gênero feminino, e não o sexo; seja pelo caráter 
inclusivo e de reparação das desigualdades socioculturais no 
ambiente doméstico e familiar, aplica-se às situações de violência 
doméstica e familiar sofridas por transexuais e travestis do gênero 
feminino as disposições da Lei nº 11.340/2006.111 

No mesmo sentido, tem-se o Enunciado n. 30 da COPEVID (Comissão 

Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), 

criada pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) do Conselho Nacional 

de Procuradores-Gerais (CNPG): “A Lei Maria da Penha pode ser aplicada a 

mulheres transexuais e/ou travestis, independentemente de cirurgia de 

transgenitalização, alteração do nome ou sexo no documento civil”. 

Com o fito de pacificar a questão em nível legal, encontram-se em trâmite 

os Projetos de Lei n. 8.032/14 e n. 191/17, de autoria da Deputada Federal 

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e do Senador Jorge Viana (PT-AC), respectivamente, 

que visam à ampliação da proteção da Lei Maria da Penha às pessoas 

                                                           
 

111
 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Nota Técnica sobre a aplicabilidade da Lei Maria da 

Penha à violência doméstica contra transexuais e travestis. Disponível em: 
<http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/OABComDiversidade_notatecnicaLMPtrans11082014.pdf>. Acesso em: 
18 jan. 2019. 
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transexuais e transgêneras por meio da edição de um parágrafo e da alteração da 

redação de dispositivos que representem essa inclusão de forma expressa. 

A título de esperança, cumpre mencionar alguns outros projetos de lei em 

andamento no Congresso Nacional. 

A questão da criminalização da LGBTfobia já foi alvo de inúmeros debates 

jurídicos e legislativos, sendo um dos mais relevantes o levantado pelo Projeto de 

Lei n. 122/06, apresentado pela Deputada Federal Iara Bernardi (PT-SP) e 

arquivado após anos de trâmite no Poder Legislativo. Atualmente, encontra-se em 

andamento o Projeto de Lei n. 2.138/15, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT-

DF), que visa alterar a Lei n. 7.716/89 (que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) para também punir a discriminação ou preconceito 

quanto à identidade de gênero ou orientação sexual. 

A discussão foi levada ao plenário do STF e, em 13/06/2019, foram 

julgadas procedentes a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 e 

o Mandado de Injunção n. 4.733. Com isso, enquanto permanecer a omissão 

legislativa, a LGBTfobia será punida nos moldes da Lei de Racismo (Lei n. 

7.716/89). 

Outro projeto de relevante impacto social é o de número 5.002/13, proposto 

pelos Deputados Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Erika Kokay (PT-DF), aguardando 

análise da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O projeto ficou conhecido 

como “Lei João W. Nery”, em homenagem ao militante transgênero masculino que 

teve que renunciar a toda sua história e conquistas para conseguir um registro do 

gênero masculino. 

João Nery foi o primeiro homem trans a se submeter à transição cirúrgica 

no Brasil, o que ocorreu pela primeira vez no ano de 1977. Ele, antes da 

transição, graduou-se em Psicologia, iniciou um mestrado na área e lecionou em 

três faculdades do Rio de Janeiro. Apesar disso, a realização da cirurgia de 

transgenitalização poderia, naquele tempo, resultar na condenação criminal do 

médico responsável pela prática do delito de lesão corporal grave, motivo pelo 

qual João teve que se submeter a um procedimento clandestino para tanto. 
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Em razão da omissão estatal na época, não houve a possibilidade de 

adequação de seu registro civil à sua identidade de gênero, motivo pelo qual 

assume ter fraudado um registro masculino, o que resultou na perda de seu 

diploma e currículo, além de toda a vida legal que possuía anteriormente à 

cirurgia. Com isso, passou a atuar em profissões que não exigiam qualquer 

formação acadêmica, como pedreiro e pintor de parede. João W. Nery faleceu em 

2018, aos 68 anos de idade, após ficar desempregado e viver da renda 

proveniente das vendas do livro de sua autoria em que narra sua história, 

“Viagem Solitária – Memórias de um Transexual 30 anos depois”. Atualmente, é 

considerado um dos maiores militantes da história da causa trans no Brasil. 

A proposta do Projeto de Lei é, em termos gerais, dispor sobre o direito à 

identidade de gênero, criando mecanismos para a desburocratização dos direitos 

a ela inerentes, como o registro civil e a obtenção de tratamentos hormonais. 

Diante dos recentes debates em nível constitucional sobre os direitos da 

comunidade transgênera e da paulatina conscientização da população acerca de 

suas necessidades e realidade, espera-se que os Tribunais deixem de obstruir a 

efetivação de tais garantias e que leis sejam aprovadas nesse sentido. É o 

primeiro passo de uma luta para que possa ser obtida a igualdade material entre 

seres humanos, dever jurídico fundamental sobre o qual o Estado não pode se 

omitir. 

 

5.3 Legislação e jurisprudência sobre transgêneros 

No tocante à evolução legislativa e jurisprudencial relativa à população 

transgênera, remetemos o leitor ao item anterior deste trabalho, no qual foi 

realizada uma minuciosa análise do assunto. 

Cumpre destacar, neste momento, tão somente o baixíssimo número de 

demandas judiciais que abordem casos específicos de crianças ou adolescentes 

transgêneros, bem como a inexistência de quaisquer leis ou projetos de lei 

nacionais que o disciplinem, motivo pelo qual a discussão jurídica, a partir deste 

ponto, será pautada em estudos teóricos sobre o assunto. 
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Os casos reais localizados em que um menor transgênero figura no polo 

ativo da ação, que serão melhor detalhados oportunamente, resumem-se às 

retificações de registro civil e ao bloqueio da puberdade. Até o momento, nenhum 

Tribunal Superior se manifestou sobre a questão. 

Tendo como baliza os recentes posicionamentos adotados, porém, 

acredita-se que eventuais julgamentos se dariam em favor dos menores trans, o 

que seria oportuno para a pacificação jurisprudencial de determinadas lides 

dentro da sistemática do novo Código de Processo Civil, que valoriza e permite a 

vinculação dos precedentes. 

No tocante à legislação, a previsão limita-se à menção em um ou outro 

artigo de projeto de lei longe de ser aprovado. A disciplina é relativa à intenção de 

modificação do registro civil pelo menor sem a autorização dos pais, circunstância 

na qual ele poderia recorrer ao suprimento judicial do consentimento 

imotivadamente negado. 

É esse cenário que justifica a elaboração, a partir dos dados obtidos na 

presente pesquisa, de uma proposta de projeto de lei de identidade de gênero 

que também preze pela proteção dos menores e de seus interesses. 

Diante dessa obscuridade, então, devemos desenvolver um raciocínio 

jurídico crítico a fim de elucidar quais são as consequências práticas que advêm 

do reconhecimento de uma pessoa transgênera, o que permitirá oferecer uma 

proposta em relação às condições em que essa disciplina poderá aproveitar às 

crianças e aos adolescentes. 

 

5.4 Consequências jurídicas do reconhecimento de um indivíduo 

transgênero 

Como já amplamente discutido neste trabalho, inúmeras são as demandas 

da população transgênera em relação a direitos básicos a serem reconhecidos 

que possibilitem o desenvolvimento de sua vida de maneira digna. 
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Nessa esteira, tem-se que o reconhecimento de determinados direitos 

possui o condão de gerar diversas consequências jurídicas, inclusive em relação 

a terceiros, como será a seguir exposto. 

A primeira delas diz respeito ao acesso dos transgêneros ao Sistema Único 

de Saúde, nos moldes do preconizado pela Resolução n. 1.955 de 2010 do 

Conselho Federal de Medicina, já estudada no item 3.1. A seleção dos pacientes 

para a cirurgia de transgenitalização deve observar a avaliação contínua por dois 

anos e conjunta de equipe multidisciplinar composta por médico psiquiatra, 

cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social. Além disso, exige-se 

que o indivíduo seja maior de 21 anos e não possua caraterísticas físicas 

inapropriadas para a cirurgia, bem como um diagnóstico médico de 

“transgenitalismo” (termo que criticamos em razão do sufixo utilizado, conforme já 

explicado). 

Para que seja concedido o diagnóstico favorável pela equipe 

multidisciplinar, são observados critérios definidos no artigo 3º da Resolução, 

sendo eles: (i) desconforto com o sexo anatômico natural; (ii) desejo expresso de 

eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio 

sexo e ganhar as do sexo oposto; (iii) permanência desses distúrbios de forma 

contínua e consistente por, no mínimo, dois anos; e (iv) ausência de transtornos 

mentais. 

Diante dessa disciplina, verifica-se que a submissão ao procedimento 

cirúrgico depende de prévio acompanhamento junto ao SUS, que impõe diversas 

exigências e burocracias para a admissão dos pacientes. 

Apesar disso, o acompanhamento pela equipe interdisciplinar e o 

atendimento psicológico, ainda que se revelem infrutíferos ao final do diagnóstico, 

são direitos de todos os transexuais e transgêneros (que não dependem de 

reconhecimento médico para que o sejam), nos moldes da disciplina 

constitucional do direito universal, gratuito e igualitário à saúde como dever do 

Estado. 
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Nos casos em que o diagnóstico é favorável e a cirurgia é realizada, não há 

de se falar em qualquer impedimento ou embaraço jurídico disso decorrente, já 

que a condição física do indivíduo, por si só, mormente no tocante aos seus 

órgãos genitais, não se mostra apta a gerar qualquer consequência jurídica direta 

a ele ou a terceiros, por dizer respeito à sua intimidade em seu nível mais 

peculiar. 

A questão deve ser analisada com mais cuidado, entretanto, no que tange 

à retificação do registro civil do transgênero, já que se trata de ato público que 

deve respeitar determinados princípios fundamentais da organização do Estado e 

das relações entre particulares. 

Vale lembrar, nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal que 

permitiu aos transexuais e transgêneros a alteração de seu registro civil 

diretamente em cartório e sem a necessidade de prévia cirurgia de 

transgenitalização. 

A exigência de processo judicial para tanto, defendida por quatro ministros 

na oportunidade, teve como fundamento principal evitar a ocorrência de fraudes, 

principalmente perante eventuais credores ou no tocante aos antecedentes 

criminais da pessoa. A discussão pautou-se no conflito entre a autodeterminação 

do cidadão e a higidez dos registros públicos, que, para eles, só pode ser alterado 

mediante decisão judicial. 

Com certeza essa é uma questão a ser ponderada: a suposta facilidade do 

procedimento de alteração do prenome no registro civil pode, de fato, ensejar a 

prática de fraudes. Mas, se existe a máxima de que não se deve legislar pela 

exceção, o mesmo deve ser aplicado às decisões judiciais com repercussão erga 

omnes, como foi o caso da ADI 4.275. 

Não se mostra razoável, diante do viés axiológico da Constituição Federal 

de 1988, burocratizar o acesso de parcela da população a direitos básicos 

crucialmente relacionados à personalidade, à intimidade e à dignidade em razão 

da possibilidade de, eventualmente, o procedimento poder ser utilizado por 

terceiros de má-fé. 
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Além disso, não se pode olvidar que impor aos transgêneros que se 

submetam a um processo judicial para garantir a eficácia do simples direito ao 

nome, por si só, já configura um nível de constrangimento que se pretendeu evitar 

com a decisão. 

E não se diga que os ministros favoráveis à dispensa da decisão judicial 

simplesmente ignoraram o problema. Com efeito, a própria Lei n. 6.015/73, Lei 

dos Registros Públicos, disciplina a possibilidade de instauração de procedimento 

administrativo de dúvida pelo oficial do registro civil, instrumento que, por óbvio, 

deverá ser realizado diante de uma situação questionável que possa caracterizar 

eventual fraude pelo declarante. Com isso, cabe ao oficial competente o 

discernimento no momento da alteração do registro civil, não sendo ele vinculado 

à realização do procedimento em casos excepcionais que possam prejudicar 

terceiros. 

No mesmo diapasão, é importante lembrar que não há a alteração dos 

números dos documentos do indivíduo, como o Registro Geral (RG) e o Cadastro 

de Pessoa Física (CPF). Desse modo, sabendo da importância jurídica e prática 

desses números na identificação da pessoa, verifica-se que será possível, por 

exemplo, consultar seus antecedentes criminais nos sistemas internos dos 

Tribunais, Delegacias e afins pela busca de seu RG ou CPF, ainda que seu 

prenome tenha sido alterado. 

Ademais, embora seja pacífico o fato de que não deve haver qualquer 

indicação da alteração do registro no documento pessoal em posse do indivíduo, 

é cediço que esse dado pode ser verificado diretamente no Cartório de Registro 

Civil competente, onde o histórico da modificação persiste. Assim, protege-se a 

intimidade do transgênero, que pode apresentar seus documentos pessoais sem 

qualquer indicação da alteração, como também a segurança jurídica das relações 

anteriores à retificação e a preservação dos atos de registro, de modo que não há 

de se falar em qualquer prejuízo para eventuais terceiros de boa-fé em razão do 

procedimento realizado. 

A alteração, entretanto, não se restringe à modificação do prenome do 

indivíduo, podendo também haver a retificação do campo “sexo” dos respectivos 
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documentos (cuja indicação defendemos ser limitante, excludente e 

discriminatória diante da existência de diversos gêneros reconhecidos atualmente, 

que não se restringem ao “feminino” e ao “masculino”, de modo que entendemos 

ser mais apropriada a denominação de “gênero” em vez de “sexo”). Nessa seara, 

porém, os questionamentos a serem enfrentados são outros. 

Sabe-se que, apesar da disposição constitucional de que homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações, o ordenamento jurídico brasileiro e 

diversas questões de cunho prático são responsáveis pela previsão de 

determinadas diferenciações entre tais gêneros, devidamente justificadas e que 

não põem em xeque a observância do princípio da isonomia material. 

Entre elas, pode-se destacar a aplicação, ou não, da Lei n. 11.340/06 (Lei 

Maria da Penha) para as transgêneras femininas, já que o texto legal possui a 

manifesta intenção de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Sobre o assunto, remetemos o leitor à explicação proposta no item 5.2 deste 

trabalho. 

Também merece realce a questão atinente às pessoas transgêneras que 

pretendem se inscrever em concursos públicos que possuem editais específicos 

para cada sexo (masculino e feminino), como é o caso, por exemplo, dos 

certames para provimento de cargos de Polícia. Nesta hipótese, era comum a 

previsão, no próprio edital dos concursos, de que seriam considerados inaptos os 

candidatos transexuais, com fulcro na existência da já mencionada inclusão do 

“transexualismo” no rol da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Recentemente, porém, tem se intensificado um forte movimento no sentido 

de excluir essa orientação dos editais em comento, o que tem se dado por ações 

movidas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Todavia, enquanto a 

questão ainda não se encontra pacificada em nível nacional, diversos são os 

transtornos enfrentados pelos transgêneros que pretendem se submeter a esse 

tipo de certame. 

Além de poderem ser julgados inaptos para a posse e o exercício no cargo 

público, existe confusão no tocante ao momento da inscrição no concurso, que 
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ocorre de forma distinta para homens e mulheres. Com isso, muitos transgêneros 

realizavam a inscrição condizente com seu sexo biológico, tomados pelo temor de 

eventual aprovação ser transformada em declaração de inaptidão em razão de 

sua identidade de gênero. Persiste, entretanto, a obscuridade do cenário 

analisado, que depende da paulatina provocação das entidades competentes 

para avançar nessa luta em prol da comunidade trans. 

Ainda em relação ao sexo do indivíduo, vale mencionar, ainda que 

brevemente, os recentes questionamentos relativos à categoria de gênero em que 

atletas transgêneros devem competir. No Brasil, a discussão tornou-se intensa 

com o caso da jogadora Tiffany, do Vôlei Bauru – a primeira mulher trans 

brasileira a participar da Superliga Feminina de Vôlei. Tem prevalecido, 

entretanto, o entendimento de que tais atletas devem figurar nas categorias de 

acordo com a sua identidade de gênero, desde que preenchidos determinados 

requisitos para tanto, sobretudo biológicos e relacionados a concentrações 

hormonais nos corpos dos esportistas. Reconhece-se, ainda, a desnecessidade 

de submissão à prévia cirurgia transgenitalizadora para que esse direito seja 

exercido. 

No mais, apesar da discussão pertinente ao casamento de pessoas 

transgêneras, a questão restou pacificada pelo julgamento conjunto da ADI 4.277 

e da ADPF 132 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu uniões 

homoafetivas como entidades familiares, reforçada pela Resolução n. 175/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o casamento entre pessoas 

do mesmo gênero. Não obstante a ausência de relação entre orientação sexual e 

identidade de gênero já exposta, a decisão teve o condão, em outras palavras, de 

declarar o reconhecimento de uniões e casamentos entre duas pessoas 

independentemente de seu gênero, o que, por óbvio, isenta qualquer 

questionamento originado do fato de um, ou os dois, companheiros ou cônjuges 

serem transgêneros, não havendo qualquer impedimento nesse sentido. 

Deve ser ressaltado, também, o silêncio da legislação previdenciária a 

respeito dos transgêneros. Diante disso e da ausência de jurisprudência sobre o 
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tema, muitas são as dúvidas acerca do regime, critérios e requisitos de 

aposentadoria a serem adotados em prol dessa população. 

Sabe-se que existe diferença explícita em relação à idade exigida de 

homens e mulheres para a aposentadoria, sendo menor para estas. Isso se dá, 

em um primeiro momento, por razões biológicas, tendo em vista a capacidade 

física de cada um dos gêneros, sendo que os homens se apresentam, em regra, 

mais fortes e resistentes fisicamente, o que justifica, de maneira simplificada, a 

possibilidade de trabalharem por mais tempo que as mulheres. 

Não se pode olvidar, entretanto, da justificativa social para a diferenciação 

das idades, que se funda no fato de a mulher, historicamente, ser submetida à 

dupla jornada de trabalho, já que, na maioria das vezes, também é responsável 

pelos afazeres domésticos e pelos cuidados com os filhos. 

Mas, em relação aos transgêneros, qual deve ser a idade exigida? 

A questão deve ter como premissa o fato de que grande parte dos 

transgêneros submete-se a tratamentos hormonais para a melhor readequação 

de seu gênero, e é justamente o sistema endócrino o maior responsável pela 

diferença na capacidade física entre homens e mulheres. Assim sendo, tem-se 

que, por exemplo, uma mulher transgênera, embora tenha nascido 

biologicamente como homem, ingere estrógeno (o “hormônio feminino”) o 

suficiente para alterar suas características secundárias, como a voz e a própria 

anatomia. E, com isso, seu corpo acaba tornando-se menos forte e resistente sob 

um ponto de vista estritamente físico, que é um dos critérios utilizados para a 

diminuição da idade exigida de uma mulher para se aposentar. 

Além disso, as motivações sociológicas e antropológicas que justificam a 

diferença imposta pela Constituição também remetem ao preconceito que a 

mulher sofre no âmbito profissional. E, sob esse viés, assiste a mesma razão à 

comunidade transgênera, já que se identificam e se apresentam socialmente 

como sendo do gênero oposto, sem se olvidar serem alvo de um preconceito 

ainda mais marginalizador que aquele que acomete as mulheres cisgêneras no 

mercado de trabalho. 



128 
 

Destarte, embora ainda existam inúmeras dúvidas não solucionadas sobre 

o assunto, defende-se que a jurisprudência e a organização interna dos órgãos 

administrativos competentes devem balizar-se no integral reconhecimento da 

identidade de gênero do indivíduo, cujo pleno respeito abrange, inclusive, a 

aplicação das regras previdenciárias de acordo com o gênero de cada um, 

independentemente de se tratar de cis ou transgêneros. 

Oferece-se como alternativa, ainda que não a ideal, a elaboração de um 

cálculo proporcional de idade a ser considerada para que os transgêneros 

possam se aposentar, o que se revela razoável ao menos em relação às 

explicações sociológicas da diferenciação. 

Com isso, o cálculo do tempo de contribuição para fins de aposentadoria 

poderia levar em consideração a prova apresentada pelo indivíduo referente ao 

período anterior e ao posterior à transição (a qual, frise-se, não é marcada pela 

realização da cirurgia transgenitalizadora). A partir dessas informações e do 

tempo exigido para a aposentadoria de cada gênero, seria possível chegar a um 

período médio e proporcional de contribuição a ser exigido em cada caso 

concreto, a ser calculado pelo órgão responsável. 

Deve-se atentar, todavia, para a coibição de eventuais fraudes que possam 

se originar dessa situação, na mesma linha de raciocínio já exposta em relação à 

alteração do registro civil. Para isso, cabe à autoridade competente, se o caso, 

negar o benefício a indivíduo que claramente simula se identificar com outro 

gênero tão somente para a obtenção de vantagens previdenciárias. 

Atualmente, entretanto, o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia 

federal responsável pela concessão de aposentadorias, tem negado tais pedidos 

em via administrativa, impondo aos transgêneros que recorram ao Poder 

Judiciário para tanto. 

Ressalte-se, por fim, que o autorreconhecimento como transgênero de 

forma tardia em nada altera o direito à aposentadoria, em respeito a eventual 

direito adquirido nesse sentido. Assim, a título de exemplificação, um transgênero 

masculino que se reconheça como tal após preencher todos os requisitos para se 
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aposentar como mulher faz jus ao benefício, ainda que não os preencha enquanto 

homem, sob pena de manifesta violação do direito adquirido à aposentadoria, 

reconhecido como direito fundamental pelo inciso XXXVI do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. 

Insta lembrar, por derradeiro, o já mencionado tema de repercussão geral 

n. 778 junto ao Supremo Tribunal Federal, que discute, no caso concreto, a 

possibilidade de uso de banheiro por transgêneros em consonância com sua 

identidade de gênero, cuja consequência jurídica se extrai diretamente da 

problemática do reconhecimento e respeito amplos, plenos e integrais em relação 

à identidade de gênero do indivíduo e à sua intimidade.  

Devidamente verificadas as consequências jurídicas do reconhecimento de 

um transgênero, cabe-nos prosseguir o estudo com foco nas crianças e nos 

adolescentes que vivem nessa situação, sempre sob a égide do princípio do 

melhor interesse do menor. 

 

5.5 Eventuais limitações jurídicas para o reconhecimento de um 

menor transgênero 

As limitações jurídicas para o reconhecimento de uma criança ou de um 

adolescente transgênero, em um primeiro momento, dizem respeito à sua 

incapacidade civil, responsável por lhes vedar eventual autonomia na tomada de 

determinadas decisões de suas vidas. 

Ocorre que a ausência de capacidade civil, por si só, não pode ser 

argumento válido para a negativa de direitos fundamentais a determinados 

cidadãos, já que o próprio Código Civil, em seu artigo 2º, reconhece os direitos do 

ser humano desde o nascituro. 

Não estamos falando sobre a prática de meros atos da vida civil ou 

patrimoniais, mas, sim, do respeito a direitos humanos básicos e intrínsecos à 

dignidade da pessoa humana, evidenciado em nosso diploma civil por meio dos 

direitos da personalidade. Se, por exemplo, a Lei de Registros Públicos não 
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impõe qualquer limitação de idade para a alteração do prenome no registro civil 

na hipótese de exposição do indivíduo ao ridículo, não pode o legislador nem o 

aplicador do Direito pretenderem fazê-lo em desfavor dos transgêneros. 

Isso representaria nada menos que uma nova forma de discriminação, já 

que seriam impostas restrições aos transgêneros que não são aplicadas a 

menores cisgêneros nas mesmas circunstâncias, o que é inadmissível sob o 

manto dos princípios constitucionais. A exposição a situações vexatórias devido 

ao seu nome independe da idade e da identidade de gênero do sujeito, de modo 

que o dispositivo legal deve ser aplicado a todos indistintamente. 

Em relação à coibição de fraudes e à proteção de terceiros de boa-fé, ao 

mesmo tempo, a discussão se revela ainda menos relevante que aquela já 

abordada em relação aos transgêneros em geral. Isso porque em raríssimas 

situações haveria de se falar na existência de credores ou na prática de qualquer 

ato jurídico relevante por incapazes, circunstância apta a reduzir qualquer 

preocupação nesse sentido. Em todo caso, porém, ainda poderá o oficial de 

registro recorrer à instauração do procedimento administrativo de dúvida, 

independentemente da idade do declarante. 

Conclui-se, com isso, que não deve haver qualquer óbice jurídico ao 

reconhecimento de menores transgêneros, uma vez que a garantia de seu 

integral e sadio desenvolvimento é dever que se impõe a todas as áreas e 

atuações do Direito, não havendo qualquer justificativa plausível em sentido 

contrário. 

Eventuais limitações, portanto, restringem-se às áreas, por exemplo, da 

Medicina (em razão da indicação de tratamento hormonal ou procedimento 

cirúrgico para seres humanos ainda em desenvolvimento), da Psicologia (diante 

da problemática acerca do discernimento do menor para o inequívoco 

entendimento de sua identidade de gênero e das consequências disso 

decorrentes) e da Sociologia (em relação às consequências sociais ao menor e à 

própria sociedade provenientes desse reconhecimento), as quais, de fato, 

merecem maior atenção do que os questionamentos estritamente jurídicos sobre 

a possibilidade de reconhecimento de menores transgêneros. 
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6 A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TRANSGÊNERO PELO ESTADO 

Conforme já mencionado, o Estado intervém diretamente em questões 

relacionadas aos direitos dos transgêneros, muitas vezes limitando e 

condicionando seu acesso às medidas de efetivação de sua integral vivência de 

acordo com a sua identidade de gênero autopercebida. 

Apesar de muitas das previsões atuais representarem importantes avanços 

na luta trans, o amplo acesso ao procedimento público transgenitalizador ainda se 

mostra burocrático, moroso e distante da realidade de muitos daqueles que dele 

precisam. 

Quando analisamos a problemática sob o ponto de vista das crianças e dos 

adolescentes transgêneros, questiona-se se essa intervenção não se daria, 

justamente, em proteção do menor e em observância ao princípio de seu melhor 

interesse. 

Isso porque, tratando-se de indivíduo civilmente incapaz e ainda não 

completamente formado psicológica e socialmente, existem argumentos no 

sentido de que ele não teria o discernimento necessário para compreender 

totalmente sua identidade de gênero e as consequências jurídicas, sociais e 

psíquicas do reconhecimento dessa identidade em divergência com seu sexo 

biológico. E não se tira a razão desse posicionamento. 

Ocorre que, diante da evolução da sociedade e do acesso à informação, é 

imperioso que tais intervenções sejam devidamente questionadas e reanalisadas, 

uma vez que, ainda que devam existir, o devem de modo a propiciar a irrestrita 

observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse 

da criança e do adolescente e demais correlatos. 

Por isso, é imprescindível que o debate seja direcionado para os menores, 

tendo em vista as particularidades das demandas dessa parcela da população 

transgênera, as quais são pouco lembradas em nossa sociedade e em nossos 

estudos. 
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Por isso, seguir-se-á uma discussão sobre a regulamentação estatal das 

questões referentes aos transgêneros e suas respectivas medidas 

intervencionistas para, então, questionar se essas previsões atendem ao intento 

da integral proteção das crianças e dos adolescentes, propondo-se alterações 

para que o façam. 

 

6.1 A regulamentação estatal das questões referentes aos 

transgêneros 

Frise-se, a princípio, a tímida abordagem do ordenamento jurídico brasileiro 

em relação às pautas da população transgênera, que se limita à edição de raras 

Portarias e Decretos que garantem, em sua maioria, apenas o uso do nome social 

por transexuais e travestis. 

Percebe-se, na atualidade, um considerável reconhecimento, pela 

Administração Pública, da celeuma relativa ao uso do nome social. Apesar de 

poucas, existem amplas e gerais normas em nível de alguns dos entes federados 

que preveem o respeito ao uso desse nome por transgêneros no âmbito do 

atendimento público, inclusive em cadastros oficiais e orientando seus servidores 

sobre a forma mais respeitosa de se tratar essas pessoas. 

É de se ressaltar, nesse sentido, o Decreto n. 8.727/16, que “dispõe sobre 

o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 

travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional”. 

Cumpre destacar, a título de curiosidade, que o parágrafo único do artigo 

2º do Decreto estabelece que “é vedado o uso de expressões pejorativas e 

discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou transexuais”, o que se 

revela absolutamente dispensável a partir de um ponto de vista técnico, já que a 

proibição de referir-se a qualquer pessoa com o uso de expressões pejorativas e 

discriminatórias é corolário da inviolabilidade da honra prevista no artigo 5º, inciso 

X, da Constituição Federal. Apesar disso, diante da manifesta e preocupante 
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marginalização e preconceito em relação aos transgêneros em nossa sociedade, 

reconhece-se a conveniência do dispositivo, que coíbe de forma expressa 

qualquer tratamento discriminatório ou ofensivo a essa parcela da população, ao 

menos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Referida norma, em razão de sua abrangência nacional, representou um 

notável avanço ideológico de nosso Estado, que reconheceu a importância do 

respeito ao direito personalíssimo ao nome a uma parcela da sociedade que 

sempre o teve negado. Com isso, ao menos dentro da Administração que lhe 

compete, o Governo Federal da época se posicionou de forma clara em favor dos 

transgêneros, medida que merece destaque diante do atual cenário em que 

vivemos. 

No mesmo diapasão e no claro intento de promover a defesa dos Direitos 

Humanos, a Portaria n. 233/10 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão assegura aos servidores públicos da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional o uso do nome social, determinando um prazo de 

noventa dias a partir de sua publicação, que se deu em 19/05/2010, para que os 

órgãos competentes adaptassem suas normas e procedimentos internos de 

acordo com a Portaria. 

Assim, basta a formalização de um requerimento do interessado para que 

tal nome seja utilizado nas seguintes situações: cadastro de dados e informações 

de uso social; comunicações internas de uso social; endereço de correio 

eletrônico; identificação funcional de uso interno do órgão (crachá); lista de ramais 

do órgão; e nome de usuário em sistemas de informática. Critica-se, porém, a 

previsão da Portaria no que diz respeito aos crachás dos servidores transgêneros, 

uma vez que determina a exposição do nome civil da pessoa no verso da 

identificação funcional, o que compromete de forma bastante grosseira o intuito 

de evitar constrangimentos ao indivíduo. 

Apesar disso, a Portaria é o outro lado da moeda. Se a população tem o 

direito de ser atendida e tratada por seu nome social, é evidente que a mesma 

previsão deve valer em prol dos seus servidores públicos. Assim, a identificação 
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de seu nome social em atividades cotidianas, como seu crachá e e-mail, é 

indispensável para que se possa falar em respeito à identidade de gênero desses 

servidores e em garantia de que possam exercê-la livremente durante o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

Outra importante conquista foi a advinda da Consulta nº 0604054-

58.2017.6.00.0000, formulada pela Senadora Fátima Bezerra (PT-RN) junto ao 

Tribunal Superior Eleitoral. O relator, ministro Tarcísio Vieira, deferiu a utilização 

do nome social nas urnas por candidatos transgêneros a partir das eleições de 

2018, além do preenchimento da cota feminina de candidatura por mulheres 

trans, de acordo com a exigência do artigo 10, § 3º, da Lei das Eleições (Lei n. 

9.504/97)112. 

O TSE também editou a Resolução n. 23.562/18, que prevê a possibilidade 

de mudança do nome de travestis e transexuais no título de eleitor, direito 

regulamentado pela Portaria Conjunta TSE n. 1, de 17 de abril de 2018113. 

A recente Portaria do Ministério da Educação n. 33, de 17 de janeiro de 

2018, também representou uma significativa conquista para os transgêneros, pois 

autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares 

da Educação Básica do país. O direito também é garantido aos menores de 

dezoito anos, na matrícula ou a qualquer momento, desde que solicitado por meio 

de seus pais ou representantes legais. A permissão expressa já existia para os 

candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) desde 2014. 

Isso revela, também, a manifesta atenção do Estado, ainda que tardia, à 

situação das crianças e dos adolescentes transgêneros na Educação. Sabe-se, 

por exemplo, que as crianças precisam responder à “chamada” nas escolas para 

o cômputo de suas frequências, de modo que são expostas ao seu nome ao 

                                                           
 

112
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. TSE aprova uso do nome social de candidatos na urna. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Marco/tse-aprova-uso-do-nome-
social-de-candidatos-na-urna>. Acesso em: 18 jan. 2019. 
113

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. TSE publica portaria que regulamenta a inclusão do 
nome social no cadastro de eleitores. Disponível em: < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2018/Abril/tse-publica-portaria-que-regulamenta-a-inclusao-do-nome-social-no-cadastro-de-
eleitores>. Acesso em: 18 jan. 2019. 
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menos uma vez por aula! Assim sendo, é inegável a importância de que possam, 

a qualquer momento, solicitar o respeito ao nome com que se identificam, pois, do 

contrário, os prejuízos psicológicos poderiam ser catastróficos, principalmente nas 

menores idades. 

A escola é o ambiente onde as crianças se desenvolvem social e 

intelectualmente de maneira diária, e sujeitá-las a constrangimentos frequentes 

nesse local e perante seus colegas certamente irá comprometer o seu saudável 

crescimento enquanto pessoa. Ao mesmo tempo, a previsão, se utilizada de 

maneira consciente pelos Educadores, permite até mesmo a inclusão de 

discussões sobre identidade de gênero e respeito à diversidade no âmbito 

escolar, iniciativa detentora de um imenso potencial social em busca da igualdade 

entre todos. 

A medida referente ao uso do nome social é igualmente prevista em 

diversos Estados e Municípios, em disciplina semelhante àquela exposta no 

Decreto n. 8.727/16, mas no âmbito da Administração Pública Estadual e 

Municipal, direta e indireta. A título de exemplificação, podemos citar o Decreto n. 

55.588/2010, do Estado de São Paulo, e o Decreto n. 57.559/2016, do Município 

de São Paulo, bastando a autodeclaração para que se tenha acesso a esse 

direito. 

Ressalte-se a previsão do artigo 3º do Decreto Estadual mencionado, que 

determina aos órgãos da Administração direta e às entidades da Administração 

indireta que procedam à capacitação de seus servidores para o cumprimento do 

ali disposto. Acredita-se que tal dispositivo deveria estar incluso em qualquer texto 

legal sobre o tema, já que é de conhecimento geral a falta de informação da 

sociedade acerca das questões pertinentes aos transgêneros. Assim, é evidente 

que de nada adianta a edição de tais normas sem a consequente conscientização 

dos servidores públicos que atenderão diretamente essa população no tocante à 

sua importância e à forma de concretizá-la da maneira mais humanizada possível. 

Da mesma forma que qualquer outra previsão da mesma espécie, a 

capacitação dos servidores públicos e prestadores de serviço em geral é medida 

que se impõe a qualquer ente federativo, órgão, entidade ou estabelecimento que 
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se proponha ao atendimento consciente, crítico e respeitoso da população 

transgênera. 

A disciplina da submissão dos interessados à cirurgia de transgenitalização 

e ao procedimento de hormonioterapia, porém, ainda carece de previsão legal 

expressa, sendo regulamentada, atualmente, pela Portaria n. 2.803/13 do 

Ministério da Saúde e pela Resolução n. 1.955/10 do Conselho Federal de 

Medicina. Sem se olvidar de suas competências normativas, a medida ainda se 

revela insuficiente para a ampla garantia de acesso a direitos individuais básicos 

aos transgêneros, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento da 

questão pelo Estado. 

Entretanto, seria inocência prever, para um futuro breve, um panorama 

positivo acerca da regulamentação da questão da saúde dos transgêneros de 

forma satisfatória. Como estudado, o Congresso Nacional ainda está preocupado 

em negar o pacífico direito ao nome à comunidade trans, de modo que não se 

pode esperar a aprovação de uma lei federal sobre o assunto no atual cenário 

político conservador brasileiro. 

Não obstante a situação exposta, a regulamentação existente, em termos 

teóricos, seria suficiente para o pleno atendimento da atenção à saúde dos 

transgêneros. Ocorre que, por se tratarem de normas que dependem da efetiva 

implantação de políticas públicas para sua plena eficácia, a realidade enfrentada 

ainda é o difícil acesso à saúde especial pelos transgêneros em prazo razoável. 

Isso se dá, em grande parte, pelo reduzido número de ambulatórios e hospitais 

especializados nesses tipos de atendimentos, tratamentos e procedimentos, o 

que poderia ser solucionado independentemente da edição de qualquer norma 

complementar ao sistema já existente. 

É importante ressaltar, nesse contexto, a edição da Lei n. 11.185, de 7 de 

outubro de 2005, que alterou o caput do artigo 11 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente para assegurar-lhes o acesso não apenas a atendimentos médicos, 

como anteriormente previsto, mas a um atendimento integral à saúde. A redação 

atual do dispositivo, dada pela Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016, é a 

seguinte: “É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da 
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criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado 

o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde”. 

Não obstante o imenso significado jurídico e social das previsões acima 

mencionadas, é evidente a superficialidade com que o assunto ainda é tratado 

pelo Estado brasileiro. Impõe-se, com isso, o urgente levantamento de discussões 

sobre o tema em nível estatal, com o fito de provocar os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, em âmbito federal, estadual e municipal, a abrirem os 

olhos para essa parcela da população e acolhê-la enquanto seres humanos 

dotados de dignidade, reconhecendo sua condição e utilizando-se de seus 

instrumentos para a erradicação do preconceito e de sua marginalização. 

 

6.2 Medidas intervencionistas estatais aos transgêneros 

Frente à regulamentação estatal das questões referentes aos transgêneros 

exposta, cumpre proceder a um estudo sobre como, na prática, essas previsões, 

ou a falta delas, representam uma intervenção direta do Estado na vida dessas 

pessoas. 

No que concerne aos Decretos e Portarias mencionados, relativos ao uso 

do nome social, ainda se verificam disposições que comprometem o objetivo de 

evitar constrangimentos aos transgêneros. Pode-se citar, a título de 

exemplificação, o artigo 4º do Decreto n. 8.727/16 e o parágrafo 2º do artigo 2º do 

Decreto n. 55.588/10, que determinam ser obrigatório constar o nome civil da 

pessoa nos documentos oficiais a serem expedidos, além do fato já explicitado 

relativo à indicação do nome de registro no verso da identificação funcional dos 

servidores públicos federais. 

Por mais que se reconheça o direito ao uso do nome social, a eficácia da 

medida é limitada a partir do momento em que se condiciona sua utilização à 

exposição conjunta do nome civil. Não nos parece, com isso, que houve a plena 

compreensão do espírito da norma, cuja aplicação deveria se dar no sentido do 
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reconhecimento integral e exclusivo do nome social enquanto instituto de 

identificação daquele cidadão. 

A situação fica ainda mais delicada, porém, ao adentrarmos a realização da 

cirurgia transgenitalizadora e do tratamento de hormonioterapia. A principal 

restrição ao acesso a essas medidas diz respeito à idade mínima exigida para a 

submissão do indivíduo a esses procedimentos. 

Com efeito, impõe-se a idade mínima de dezoito anos para o tratamento 

hormonal, bem como para procedimentos mais simples, como o 

acompanhamento do usuário no processo transexualizador, seja para tratamento 

clínico ou na situação pré-operatória. Nas hipóteses de sujeição a procedimentos 

cirúrgicos, a idade mínima é de vinte e um anos, englobando a cirurgia de 

transgenitalização em si, a tireoplastia (redução do Pomo de Adão e/ou 

alongamento das cordas vocais visando à feminilização), a mastectomia (retirada 

das mamas), a histerectomia (remoção do útero e dos ovários), a plástica 

mamária reconstrutiva (implante de prótese mamária de silicone), cirurgias 

plásticas em geral, entre outras. 

A existência dessas restrições se justifica por razões biológico-corporais, 

momento no qual se levanta o questionamento acerca dos aspectos físicos 

mínimos necessários para que não haja uma contra recomendação da medida. 

Nessa esteira, cabe à área da Saúde investir em pesquisas sobre o tema e balizar 

as idades em que é possível efetuar tais procedimentos. O estudo, porém, deve 

valer-se das orientações da Psicologia sobre o amadurecimento mental do 

indivíduo e observar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

que são sujeitos de Direito e merecem a devida atenção. 

A Portaria n. 2.803/13 do Ministério da Saúde estabelece, ainda, a idade 

máxima para esses procedimentos. São de setenta e cinco anos para todos eles, 

exceto para o acompanhamento do usuário por meio de atendimento clínico 

mensal por equipe multiprofissional, no qual são aceitas pessoas de até cento e 

dez anos, o que resulta no acompanhamento do transgênero por toda a sua vida. 
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A limitação também é justificada por argumentos biológicos, diante da 

manifesta contraindicação da submissão de pessoas a procedimentos, 

principalmente cirúrgicos, a partir de certa idade, sendo esta optada pela de 

setenta e cinco anos. 

Ademais, outros requisitos além da idade são exigidos daqueles que 

pretendem realizar essas medidas, como a permanência da situação de forma 

contínua e consistente por, no mínimo, dois anos, período em que deverá haver o 

acompanhamento por equipe multidisciplinar e o consequente diagnóstico médico 

de “transgenitalismo” (conforme redação da Resolução n. 1.955/10 do CFM). Sem 

prejuízo, exige-se, ainda, a ausência de transtornos mentais e de características 

físicas inapropriadas para a cirurgia. 

É importante lembrar que também existe um controle sobre os 

estabelecimentos aptos a realizar esses procedimentos, o que, apesar de 

indubitavelmente garantir, ao menos em tese, a excelência dos serviços 

prestados, traz à tona um considerável problema de ordem prática. Isso porque é 

incrivelmente reduzido o número de hospitais habilitados pelo Sistema Único de 

Saúde, que é de cinco em todo o país (em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, 

Recife e Rio Grande do Sul), sendo que não existe nenhum na região Norte. Essa 

circunstância resulta em um tempo de espera na fila do SUS que, normalmente, 

ultrapassa uma década, tornando praticamente inviável que um transgênero tenha 

seu corpo adequado à sua identidade de gênero antes dos trinta e um anos de 

idade. 

De acordo com um levantamento realizado pelo G1 em 19 de agosto de 

2018114, dez anos após a criação do Processo Transexualizador no SUS, foram 

realizados 474 procedimentos cirúrgicos nesse período (o que não significa que 

esse foi o número de transgêneros atendidos, pois o processo de transição 

costuma exigir mais de um procedimento cirúrgico para cada indivíduo). Entre 
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 CAESAR, Gabriela. Quase 300 transgêneros esperam cirurgia na rede pública 10 anos após 

portaria do SUS. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-
300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml>. Acesso 
em: 14 jan. 2019. 
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eles, foram 415 cirurgias de redesignação sexual; 23 plásticas mamárias 

reconstrutivas, incluindo a prótese de silicone; 18 cirurgias de retirada do útero, 

dos ovários e da vagina; 16 cirurgias de retirada das mamas; e 2 tireoplastias 

(redução do pomo de adão). 

O estudo aponta, porém, ainda existirem 288 transgêneros aguardando na 

fila do Sistema Único de Saúde, o que ocorre pelo fato de serem realizadas cerca 

de apenas uma ou duas cirurgias por mês em cada instituição. 

Vale ressaltar, também, que existem apenas três unidades ambulatoriais 

no país que realizam o acompanhamento preventivo em crianças e adolescentes 

de 3 a 17 anos (em São Paulo, Campinas e Porto Alegre). 

A situação ultrapassa o absurdo, principalmente ao lembrarmos que a 

expectativa de vida da população trans no Brasil é de 35 anos115 – menos da 

metade da média nacional. O número se dá em razão da violência a que são 

submetidas, resultado de sua marginalização social e consequente exposição a 

situações de risco como alvos de preconceito. Nos últimos dez anos, o Brasil foi 

responsável por 40% dos assassinatos de pessoas transgêneras em todo o 

mundo, sendo dois terços delas profissionais do sexo116. A realidade é agravada 

ainda, pela falta de real atenção a essa população pelos serviços de saúde, o que 

se dá tanto pela falta de procura quanto pela dificuldade de acesso. 

Dessa forma, aquelas que conseguirem realizar a tão sonhada cirurgia 

transgenitalizadora aos trinta e um anos de idade teriam, em média, apenas mais 

quatro anos de vida para usufruir e expor seu corpo como sempre desejaram. 

Essas pessoas passam, na prática, quase 90% de suas vidas infelizes com seus 

corpos, o que se revela inadmissível em um país que fundamenta sua ordem 

constitucional no princípio da dignidade da pessoa humana. 
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 THOMAZ, Danilo. Reduzida por homicídios, a expectativa de vida de um transexual no Brasil é 

de apenas 35 anos. Disponível em: <https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2018/01/reduzida-por-
homicidios-expectativa-de-vida-de-um-transexual-no-brasil-e-de-apenas-35-anos.html>. Acesso 
em: 14 mai. 2018. 
116

 Idem. 
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Simultaneamente, não existe qualquer legislação em nosso ordenamento 

jurídico pertinente à retificação do registro civil dos transgêneros, cuja autorização 

fica à mercê do entendimento dos membros do Poder Judiciário. Apesar do 

disposto no julgamento da ADI n. 4.275 pelo STF, de efeito vinculante e erga 

omnes, a regularização da situação por meio de lei federal é medida que se 

impõe no atual panorama social brasileiro. 

Sem se olvidar da eficácia de uma decisão desse porte do Supremo 

Tribunal Federal, insta salientar que a fundamentação dos acórdãos e os efeitos 

práticos da decisão são limitados pelo princípio da congruência de nosso Direito 

Processual, que impede ao magistrado se pronunciar além daquilo a que foi 

expressamente provocado (salvo em relação a matérias de ordem pública, que 

não possuem relevância acadêmica para o presente estudo). Essa dinâmica 

processual impede que os efeitos da decisão, ainda que erga omnes, disciplinem 

a matéria de forma abrangente e satisfatória, motivo pelo qual se defende a 

necessidade da elaboração de legislação específica sobre o assunto. 

 

6.2.1 O Projeto de Lei n. 5.002/13 

Apesar do cenário exposto, revela-se de vital importância uma análise 

minuciosa do Projeto de Lei n. 5.002/2013, de autoria dos Deputados Federais 

Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Erika Kokay (PT-DF), que “dispõe sobre o direito à 

identidade de gênero e altera o art. 58 da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 

1973”, cuja proposta ficou conhecida como “Lei de Identidade de Gênero” ou “Lei 

João W. Nery”, como já exposto. 

A intenção do Projeto é justamente desburocratizar o acesso de 

transgêneros, transexuais e intersexuais117 a medidas que garantam o pleno 

exercício do direito à identidade de gênero sob todos os seus aspectos, desde a 

mudança de nome até a realização da cirurgia transgenitalizadora. 

                                                           
 

117
 Intersexual é o indivíduo que apresenta aspectos biológicos intermediários entre o masculino e 

o feminino, o que resulta, muitas vezes, na intenção de se adequar física e juridicamente a um 
deles. 
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No texto, a identidade de gênero é definida como “a vivência interna e 

individual do gênero tal como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou 

não com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do 

corpo”. Esclarece, ainda, que o exercício da identidade de gênero abrange a 

modificação da aparência ou da função corporal por qualquer meio, além de 

outras expressões de gênero como vestimenta, modo de fala e maneirismos. 

A partir disso, aplaude-se a abrangência conceitual disposta na norma, que 

demonstra a atenção do legislador em elaborar uma lei que seja, de fato, 

inclusiva. Com isso, é difícil imaginar uma situação concreta em que algum 

cidadão que tenha o intento de se submeter a essas medidas não seja acolhido 

pela disciplina em testilha. 

Partindo de uma abordagem principiológica, o primeiro artigo do Projeto 

dispõe que: 

Artigo 1º - Toda pessoa tem direito: 
I - ao reconhecimento de sua identidade de gênero; 
II - ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua 
identidade de gênero; 
III - a ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e, em 
particular, a ser identificada dessa maneira nos instrumentos que 
acreditem sua identidade pessoal a respeito do/s prenome/s, da 
imagem e do sexo com que é registrada neles. 

Verifica-se, portanto, a cristalina intenção do legislador de garantir a 

integral observância dos direitos mais fundamentais dos transgêneros, que têm 

inegável direito ao reconhecimento de sua identidade de gênero e, 

consequentemente, ao livre desenvolvimento individual e ao tratamento, inclusive 

registral, conforme sua própria percepção pessoal. 

Com o objetivo de garantir o respeito universal à identidade de gênero das 

pessoas, reconhecida como direito humano intrínseco ao seu desenvolvimento 

pessoal, existe a previsão de que qualquer norma, regulamentação ou 

procedimento deverá observar essa intenção. Além disso, são absolutamente 

impedidas de limitar, restringir, excluir ou suprimir o exercício desse direito, além 

de definir que a interpretação e aplicação das normas sempre serão realizadas 

em favor do acesso a ele. 
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Sem se olvidar da vitória que significou o já citado julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275 pelo Supremo Tribunal Federal, que 

reconheceu a possibilidade de alteração do prenome e do sexo no registro civil de 

transexuais e transgêneros diretamente em cartório, independentemente da 

realização da cirurgia de transgenitalização ou de qualquer outro tratamento, 

ainda é patente a necessidade de regulamentação legal do tema por meio de lei 

federal. 

Com o fito de solucionar a questão de forma definitiva em nosso 

ordenamento jurídico, o Projeto telado prevê expressamente que toda pessoa tem 

direito à retificação do registro civil no tocante ao sexo, prenome e imagem de 

documentos pessoais sempre que se encontrem em dissonância com a 

autopercepção de seu gênero. 

A previsão possui a importância de se complementar em nível legal a 

proteção do direito à retificação do registro civil dos transgêneros, o que daria 

ensejo à abertura da pauta para o necessário aprofundamento em outras 

questões ainda não tão discutidas. 

Para a modificação, os requisitos são a maioridade de dezoito anos, 

devendo apresentar, diretamente em cartório, uma solicitação escrita no sentido 

de manifestar a vontade de retificação do registro, na qual deverá constar o novo 

prenome que pretende adotar. Inegável, assim, a simplicidade do procedimento, 

que se mostra motivador e tangível aos transgêneros. 

Ao mesmo tempo, são afastadas de modo expresso quaisquer exigências 

relativas à prévia intervenção cirúrgica de transgenitalização, procedimentos de 

hormonioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico 

ou médico, bem como autorização judicial, pondo fim a qualquer questionamento 

nessa seara. 

Preenchidos tais requisitos, independentemente de qualquer trâmite judicial 

ou administrativo, deverá o funcionário registral competente proceder ao registro 

da alteração de sexo e prenome, emitindo novas certidão de nascimento e 

carteira de identidade condizentes e informando, de forma imediata, aos órgãos 
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responsáveis pelos registros públicos para que seja realizada a atualização de 

dados eleitorais, de antecedentes criminais e peças judiciais. 

Todo esse procedimento, apesar de burocrático, evidencia-se de extrema 

importância para a manutenção da ordem jurídica, dos atos de registro e da 

proteção a eventuais terceiros de boa-fé que possam ter algum tipo de interesse 

na alteração telada. Diante disso, não haveria qualquer justificativa nesse sentido 

apta a ensejar a não aprovação do Projeto em razão da não observância desses 

princípios jurídicos. 

É garantido, também, o sigilo de todo o procedimento, ficando vedada 

qualquer anotação referente à retificação nos novos documentos e a publicidade 

na imprensa prevista nos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, exceto se 

houver autorização escrita do indivíduo, o que também será exigido para que se 

tenha acesso à certidão de nascimento original do titular. 

Essa tutela garante o respeito à privacidade e à intimidade da pessoa, que 

não terá a divulgação imotivada de qualquer informação pessoal relativa a essa 

alteração sem sua prévia autorização. 

O Projeto preconiza, ainda, a gratuidade e a pessoalidade do 

procedimento, dispensando-se a intermediação de advogados ou gestores para 

que seja realizada a mudança intentada. A previsão se mostra de vital relevância 

em favor da concretização do amplo acesso da população à medida disciplinada, 

que independe de qualquer recurso financeiro ou intermediador. 

Sob a mesma perspectiva, é determinado o respeito à identidade de 

gênero daqueles que, apesar de ainda não terem realizado a alteração do registro 

civil, utilizem um prenome diferente daquele constante em seus documentos 

pessoais. Além disso, o nome social deverá ser usado para a citação, chamadas 

e demais interações verbais ou registros em âmbitos públicos ou privados. 

Isso representa um significativo avanço, uma vez que não condiciona o 

tratamento ideal e respeitoso à prévia retificação do registro civil do transgênero, 

corroborando a ideia de que, em qualquer hipótese, basta a autodeclaração para 

que o indivíduo seja considerado transgênero. 
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Apesar do condicionamento do procedimento aos maiores de dezoito anos, 

existe a possibilidade de que a retificação seja realizada, também, por menores 

de idade, desde que a solicitação seja feita por meio de seus representantes 

legais e com a expressa manifestação de vontade da criança ou do adolescente, 

sempre com fulcro nos princípios de capacidade progressiva e interesse superior 

do menor. 

Não havendo o consentimento dos representantes legais do menor por 

qualquer motivo, este poderá requerer o suprimento dessa vontade pela via 

judicial, obtendo-se autorização por meio de um procedimento sumaríssimo e, em 

qualquer caso, com a devida assistência da Defensoria Pública. 

Esse ponto nos interessa em razão de ser a única menção expressa do 

Projeto a menores. A partir desse fato se depreende, ao mesmo tempo, a 

preocupação do legislador em tutelar as crianças e os adolescentes transgêneros, 

ainda que contra a vontade de seus pais, e a superficialidade e a insuficiência do 

tratamento em relação à dimensão da problemática. 

Àqueles que questionam a segurança jurídica pertinente às relações 

anteriores do indivíduo, a resposta encontra-se disposta no artigo 7º do Projeto de 

Lei, o qual determina que referida alteração em nada modificará a titularidade dos 

direitos e obrigações jurídicas da pessoa, inclusive no que diz respeito às 

relações próprias do Direito de Família em todas as suas ordens e graus, como a 

adoção, o matrimônio (com a retificação da certidão de casamento 

independentemente de configurar uma relação homo ou heteroafetiva) e a 

maternidade e a paternidade (permitindo a alteração do nome, também, nos 

documentos pessoais de eventuais filhos, mesmo contra a vontade do outro pai 

ou mãe). 

Garante-se, também, a mudança do prenome e do gênero em qualquer 

outro documento, trazendo um rol exemplificativo que contempla diplomas, 

certificados, carteira de identidade, CPF, passaporte, título de eleitor, Carteira 

Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
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E, justamente para garantir a segurança jurídica e a preservação dos atos 

de registro, o parágrafo 4º do mencionado artigo 7º determina que serão mantidos 

os números da carteira de identidade (Registro Geral – RG) e do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), respeitando o princípio da continuidade jurídica da pessoa. 

Essa medida, conforme estudado, garante a permanência dos atos civis 

praticados pelo indivíduo, independentemente da alteração de seu prenome, já 

que existem outros meios de identificação da pessoa. 

Dessa maneira, eventuais pesquisas de antecedentes criminais, negativas 

de débito ou de qualquer outra natureza poderiam ser realizadas pelos números 

dos documentos do indivíduo e trariam um resultado fidedigno apesar da 

alteração de seu nome e sexo. 

Há, igualmente, a disciplina relativa às intervenções cirúrgicas e aos 

tratamentos de hormonioterapia, solucionando a omissão legislativa sobre o 

assunto e deixando de ter como único regulamento da matéria uma Resolução do 

Conselho Federal de Medicina e uma Portaria do Ministério da Saúde. 

A previsão é de que a adequação do corpo do indivíduo à sua identidade 

de gênero será garantia a todos os maiores de dezoito anos, incluindo a 

realização de cirurgias totais ou parciais de transgenitalização e tratamentos 

hormonais integrais. Para tanto, basta o consentimento informado do transgênero 

que pretende se submeter às medidas, independentemente de qualquer 

diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou autorização judicial ou 

administrativa. 

Consoante posicionamento a ser melhor explicado, defende-se que o 

acesso aos procedimentos cirúrgicos deve, sim, ser precedido de 

acompanhamento por equipe multidisciplinar e de diagnóstico médico favorável, 

desde que essa análise se limite à negativa apenas em casos de extremo risco de 

dano grave à saúde física ou mental do transgênero. 

Note-se, também, a redução da idade para submissão à cirurgia: de vinte e 

um para dezoito anos. Isso denota a consonância do critério etário utilizado no 

Projeto com aquele que serve de referência para a estipulação da maioridade 



147 
 

civil. Dessa forma, sendo maior de idade, o transgênero poderia efetuar o 

procedimento mediante apenas seu consentimento informado. 

Os tratamentos devem ser gratuitos e oferecidos, obrigatoriamente, não só 

pelo Sistema Único de Saúde, como também por planos privados de assistência à 

saúde e operadoras de planos de assistência à saúde, por meio de sua rede de 

unidades conveniadas. Nesse sentido, veda-se a exclusão de cobertura ou o 

condicionamento de sua concessão a qualquer requisito distinto daqueles já 

especificados no Projeto. 

Espera-se que, caso o Projeto seja aprovado, essa disposição represente 

realmente aquilo que dela se almeja: a ampliação do atendimento integral à saúde 

do transgênero e, consequentemente, a diminuição do tempo de espera para a 

realização dos procedimentos desejados. 

Por derradeiro, o Projeto sugere a modificação do caput do artigo 58 da Lei 

n. 6.015/73, cuja atual redação dispõe que “o prenome será definitivo, admitindo-

se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”. A nova redação 

teria o seguinte teor: 

Art. 58º. O prenome será definitivo, exceto nos casos de 
discordância com a identidade de gênero auto-percebida, para os 
quais se aplicará a lei de identidade de gênero. Admite-se também 
a substituição do prenome por apelidos públicos notórios. 

Assim, sem prejuízo do anteriormente disposto (substituição do prenome 

por apelidos públicos notórios), inclui-se nova ressalva à imutabilidade do nome 

civil no tocante à dissonância entre o prenome de registro e a identidade de 

gênero da pessoa, fazendo remissão expressa à Lei de Identidade de Gênero e, 

consequentemente, ao seu procedimento facilitado de alteração do prenome 

nestes casos. 

Desse modo, o direito à retificação do registro civil de pessoas 

transgêneras deixa de ser garantido por analogia ou outros métodos de 

integração normativa e passa a ter previsão expressa na Lei de Registros 

Públicos, sanando a omissão legislativa sobre o assunto. 
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Ante o exposto, mostra-se inquestionável a importância do Projeto de Lei n. 

5.002/2013 para a pauta e para as lutas da população transgênera, já que facilita 

e garante o exercício de sua identidade de gênero por meio de uma lei federal, 

pacificando diversos obstáculos ainda existentes nesse sentido. Ademais, sua 

aprovação representaria, mais que isso, um enorme passo em direção à 

efetivação dos Direitos Humanos no país e à concretização de uma nação justa, 

solidária e livre de qualquer discriminação ou preconceito, conforme preconizado 

pelo constituinte de 1988. 

 

6.3 Propostas de alterações e elaborações normativas visando à 

integral proteção do menor transgênero 

Afirma-se na presente pesquisa que algumas das regulamentações 

estatais relativas aos transgêneros mencionadas acima atingem diretamente a 

vida das crianças e dos adolescentes trans, motivo pelo qual merecem uma 

análise crítica ponderativa em face do princípio do melhor interesse do menor, 

visando à sua integral proteção. Ressalte-se, ainda, que essa abordagem será 

realizada com fundamento nos estudos interdisciplinares expostos, permitindo 

uma visão ampla acerca da questão sob os pontos de vista jurídico, social e 

psicológico. 

A primeira problemática a ser enfrentada diz respeito à limitação etária 

mínima imposta nas diversas fases do processo de transgenitalização junto ao 

Sistema Único de Saúde. Como sabido, autorizam-se apenas a partir dos 18 anos 

de idade o tratamento hormonal e a realização de procedimentos mais simples, 

como o acompanhamento clínico e pré-operatório, enquanto para qualquer 

espécie de procedimento cirúrgico exige-se a idade mínima de 21 anos. 

Deve-se considerar, então, a ideia defendida no item 3.3 deste trabalho (“O 

discernimento do menor na compreensão das questões de gênero”). Em síntese, 

concluiu-se que: (i) a partir dos sete anos de idade a criança compreende seu 

gênero e sua existência social dentro do sistema dicotômico masculino-feminino; 

(ii) a partir dos catorze anos o adolescente possui a capacidade de compreender 
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isso de maneira crítica, inclusive em relação à construção de sua identidade de 

gênero e às suas consequências pessoais e sociais; (iii) não deve haver a fixação 

absoluta dessas idades, diante dos fatores socioculturais que influenciam o 

desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. 

Partindo dessas premissas, obtidas com base nos estudos alhures 

realizados, defende-se que o tratamento hormonal e os ditos procedimentos mais 

simples deveriam ser autorizados para os adolescentes a partir dos 14 anos de 

idade. Não obstante a incapacidade civil deste menor, acredita-se que, por 

dizerem respeito a tratamentos e procedimentos reversíveis, não deve existir 

qualquer óbice à sua realização por pessoas que possuem maturidade cognitiva 

suficiente para compreenderem a questão de forma lógica, dedutiva e hipotética. 

Nessa esteira, como será a seguir explicado, os tratamentos hormonais 

apresentam significativos resultados na aparência física do transgênero, de modo 

que seu início aos 14 anos pode representar uma interessante solução para o 

atendimento ao desejo de adequação física do adolescente em consonância com 

a possibilidade de reversão do quadro, caso seja a sua vontade posterior. 

Propõe-se, ainda, uma exceção a essa regra no que diz respeito ao 

tratamento consistente no bloqueio hormonal do indivíduo. Insta salientar o 

posicionamento de que os resultados práticos da intervenção revelam-se muito 

mais eficazes se esta for iniciada antes da fase da puberdade do adolescente, 

causando o impedimento da intensa produção hormonal que ocorre nesse 

período. Dessa forma, o desenvolvimento das características físicas secundárias 

masculinas ou femininas é inibido, o que garante a maior eficácia de um futuro 

tratamento hormonal reversivo. 

A puberdade é a fase inicial da adolescência, na qual ocorrem dois tipos de 

mudanças no sistema reprodutivo sexual: nas características sexuais primárias e 

nas secundárias. Nas meninas, as primárias dizem respeito ao desenvolvimento 

dos ovários, do útero e da vagina, enquanto as secundárias são o aumento das 

mamas e aparecimento de pelos pubianos e axilares. Por outro lado, as 

características primárias dos meninos são relativas às mudanças nos testículos, 

na próstata e nas glândulas seminais, e as secundárias caracterizam-se pelo 
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aumento da genitália e da bolsa escrotal, pelo aparecimento de pelos pubianos, 

axilares e faciais, bem como mudança da voz118. 

Conforme leciona Alexandre Saadeh, coordenador do Ambulatório 

Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das 

Clínicas, em São Paulo, "bloquear a puberdade significa que não irá desenvolver 

agora os caracteres sexuais secundários nem de menino nem de menina". O 

professor explica, ainda, que "é uma substância que vai impedir que o hipotálamo 

aja sobre a hipófise e desencadeie a puberdade. O bloqueio impede que o 

organismo desenvolva os hormônios sexuais"119. 

A discussão acerca do bloqueio de puberdade, que não possui previsão 

normativa no país, foi objeto do Processo-Consulta nº 32/12 e do Parecer nº 8/13, 

ambos do Conselho Federal de Medicina. A consulta foi realizada pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo em razão do fato de adolescentes travestis e 

transexuais fazerem o uso do hormônio de maneira clandestina, expondo-se a 

efeitos colaterais que podem resultar em danos importantes e permanentes à 

saúde. A DPE/SP ressalta, ainda, a inexistência de protocolos e regulamentações 

voltadas aos menores de dezoito anos. 

Em seu parecer, o Conselheiro relator Lúcio Flávio Gonzaga Silva 

reconhece o sofrimento que os transgêneros passam durante a puberdade, 

período de muita ansiedade e de grandes mudanças físicas. Ele indica, então, 

pesquisas que propõem a intervenção médica precoce por meio de 

medicamentos da classe dos análogos LHRH, que resultam no bloqueio do eixo 

hormonal hipotálamo/hipófise/gônada120. Indica-se, também, o benefício e os 
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melhores resultados apresentados por aqueles que iniciaram o tratamento em 

momento anterior à puberdade121. 

É importante salientar que nenhum hormônio sexual do gênero oposto é 

aplicado neste momento, não havendo de se falar em “mudança de sexo” 

propriamente dita. Assim, é realizado apenas o congelamento ou o retardo do 

desenvolvimento da puberdade, possibilitando que o acompanhamento médico e 

o amadurecimento do menor ocorram durante essa suspensão. É por isso, 

também, que os efeitos da intervenção são absolutamente reversíveis122. 

O Parecer do CFM elenca, ainda, os argumentos favoráveis ao bloqueio da 

puberdade, in verbis: 

1. Evita os sofrimentos que surgem a partir do aparecimento das 
características físicas da puberdade nesses jovens com TIG 
(depressão, anorexia, fobias sociais, tendência a suicídios); 
2. Provê aos adolescentes e aos profissionais que o assistem 
mais tempo para avaliar a identidade de gênero, melhorando a 
precisão diagnóstica; 
3. A criança que vai permanentemente viver no papel do gênero 
desejado pode, assim, ser poupada do tormento do 
desenvolvimento completo das características sexuais 
secundárias opostas, indesejadas; 
4. O tratamento precoce evitará cirurgias mais invasivas no futuro; 
5. Estudos mostram resultados desfavoráveis relacionados a 
procedimentos tardios de mudança de sexo; 
6. Os jovens que não têm acesso ao tratamento regular podem 
tentar encontrar fontes ilícitas de medicamentos, submetendo-se a 
riscos à sua saúde123. 

A fundamentação se alicerça nas atuais recomendações da Endocrine 

Society (Sociedade Americana de Endocrinologia) para o tratamento de 
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adolescentes com transtorno de identidade de gênero124, que são no sentido de 

iniciar a supressão da puberdade o mais precocemente possível, em seus 

primeiros sinais, antes do desenvolvimento irreversível das características sexuais 

de nascimento. Além disso, o paciente deve ser monitorado em relação a 

eventuais efeitos adversos do tratamento, como a parada do crescimento e 

maturação óssea. 

Exige-se, ademais, o consentimento válido do menor, que deve ser 

informado sobre o tratamento e seus riscos, bem como a obediência à legislação 

sobre o tema e a concordância dos pais, sendo que esta será objeto de 

questionamento no capítulo seguinte. 

Outrossim, o Parecer é categórico ao afirmar que: 

Consciente do potencial danoso da não intervenção na fase pré-
adolescência e adolescência (disforia de gênero com todas as 
suas consequências psicossociais), a não disponibilidade de 
cuidados e tratamento pode ser questionada no campo da ética e, 
obviamente, no campo legal.125 

A resposta à consulta, então, conclui que: (i) o transgênero deve ser 

assistido em centro que possibilite a ampla e integral atenção à sua saúde; (ii) o 

bloqueio deve ocorrer o mais precocemente possível, nos primeiros sinais 

puberais; e (iii) aos 16 anos, persistindo o “transtorno de identidade de gênero”, 

será induzida a puberdade do gênero oposto. 

Confira-se a ementa do Parecer nº 8/13 do CFM: 

O adolescente com TIG deve ser assistido em centro 
especializado, de excelência e multiprofissional. A 
hormonioterapia, de preferência, iniciada quando dos primeiros 
sinais de puberdade (bloqueio da puberdade do gênero de 
nascimento). Aos 16 anos, caso persista o TIG, a hormonioterapia 
do gênero desejado deve ser iniciada gradativamente. 

Apesar das orientações, no Parecer, de que o bloqueio de puberdade deve 

ser iniciado a partir dos 12 e até os 16 anos, defende-se que a idade máxima 
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limite para eventual início da indução oposta, se o caso, deve ser a de 14 anos, 

como já exposto acima e pelos fundamentos ali existentes, por entender ser a 

partir da qual o adolescente possui o discernimento necessário para iniciar o 

tratamento de hormonioterapia. 

No que tange à idade mínima para o bloqueio de puberdade, porém, 

propõe-se a idade de 8 anos, o que se fundamenta, em um primeiro momento, no 

item (i) da conclusão obtida nos estudos sobre a Psicologia infantil (“a partir dos 

sete anos de idade a criança compreende seu gênero e sua existência social 

dentro do sistema dicotômico masculino-feminino”). 

Além disso, conforme aponta o estudo “Saúde dos Adolescentes: 

competências e habilidades”, do Ministério da Saúde, o primeiro sinal da 

puberdade feminina é o aparecimento do broto mamário, que ocorre na faixa 

etária dos 9 aos 15 anos. Por sua vez, a masculina, que se revela pelo aumento 

do volume dos testículos, pode iniciar entre os 9 e os 14 anos126. 

Assim sendo, tendo em vista a expressa recomendação de que o bloqueio 

de puberdade deve ocorrer nos primeiros sinais puberais, que podem iniciar a 

partir dos 9 anos de idade, recomenda-se a possibilidade de sua realização a 

partir dos 8 anos, idade em que já compreende seu gênero e sua existência social 

no sistema masculino-feminino. 

Ante o exposto, mostra-se conveniente uma ressalva à idade proposta para 

início dos tratamentos hormonais, com o objetivo de possibilitar o acesso aos 

procedimentos popularmente conhecidos como “bloqueio de puberdade” em idade 

inferior à de 14 anos, sugerindo-se, para tanto, os 8 anos de idade, sem se olvidar 

do imprescindível acompanhamento da equipe multidisciplinar, inclusive com 

pediatra, que pode fundamentar eventual contraindicação da medida nessa idade. 

Em relação ao mero acompanhamento clínico e psicológico do 

transgênero, acredita-se que não há qualquer óbice à sua realização em qualquer 
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idade. Assim, caso uma criança apresente indícios de ser trans, sua orientação 

profissional é medida que não apenas se aconselha, como se impõe em nome de 

seu melhor interesse. Não havendo intervenções cirúrgicas, hormonais ou 

biológicas envolvidas, então, o atendimento integral de saúde ao menor deve ser 

garantido independentemente de sua idade. A continuidade do acompanhamento, 

porém, deve ficar a critério de avaliação a ser realizada pela equipe 

multidisciplinar, indicando, ou não, sua necessidade. 

No tocante aos procedimentos cirúrgicos, a problemática consiste, 

principalmente, no fato de a medida ser irreversível, o que exige um maior 

discernimento do indivíduo para que a submissão seja recomendável. Entretanto, 

acredita-se que não se justifica que a permissão ocorra apenas a partir dos 21 

anos, pelos motivos já expostos no capítulo anterior. Propõe-se, então, ainda que 

de forma prudente, que o resultado dessa ponderação coincida com os critérios 

utilizados para a definição da capacidade civil, a qual também representa um 

desenvolvimento psicológico consistente – 18 anos. 

Acredita-se, entretanto, não ser oportuna a fixação absoluta dessas idades, 

diante da existência de variantes na duração do desenvolvimento psicológico em 

razão das influências sociais incidentes durante a maturação cognitiva da criança 

e do adolescente. Dessa forma, podem existir, por exemplo, adolescentes de 

doze anos que possuam o discernimento necessário para a compreensão da 

questão e, pelas peculiaridades do caso, seja recomendável o início do 

tratamento de hormonioterapia para eles. Não seria plausível, então, obrigá-los a 

esperarem por mais dois anos para iniciarem o procedimento, o que poderia 

causar prejuízos psicológicos irreversíveis a esses adolescentes. 

A verificação dessas condições, propõe-se, deve ser realizada pela própria 

equipe multiprofissional existente no estabelecimento por meio de uma triagem, 

permitindo que se dê continuidade ao atendimento daquelas pessoas que, 

embora não tenham atingido a idade mínima exigida, apresentem condições que 

recomendem a intervenção. No mesmo sentido, deve haver a previsão de um 

instrumento que garanta que essa triagem seja realizada de forma a atender ao 

melhor interesse das crianças e dos adolescentes, o que se acredita que poderia 
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ser realizado mediante o ajuizamento da ação competente objetivando a obtenção 

de autorização judicial para realizar os procedimentos que sejam recomendados 

ao caso, na hipótese de negativa do sistema de saúde. O julgamento do 

magistrado, nessa situação, deverá valer-se do auxílio de equipes 

multiprofissionais à disposição do Juízo e, se necessário, da produção de prova 

pericial pertinente. 

Partindo para outro questionamento, entende-se que a atuação da equipe 

multidisciplinar revela-se absolutamente recomendável no caso concreto, uma vez 

que permite o acompanhamento individual e especializado ao transgênero, que 

recebe orientação a partir do ponto de vista de várias áreas de atenção. No caso 

de crianças e adolescentes, recomenda-se, ainda, que haja um pediatra na 

equipe multidisciplinar, profissional indispensável para o acompanhamento 

nessas faixas etárias. Questiona-se, porém, a extensão do período mínimo de 

dois anos desse acompanhamento e a exigência do diagnóstico médico para a 

submissão aos procedimentos cirúrgicos. 

Apesar da inquestionável importância do trabalho desenvolvido pela equipe 

multidisciplinar, condicionar a realização da cirurgia à expedição de um 

diagnóstico médico é uma restrição que merece atenção, uma vez que se 

defende que a autoidentificação de gênero é suficiente para que a pessoa possa 

ser considerada transgênera e, consequentemente, tenha direito à adequação de 

seu corpo. 

Acredita-se, então, que a orientação do referido diagnóstico deve resultar 

negativa apenas nos casos de eminente risco de dano grave à saúde do 

transgênero que se submeteria à medida. Esse dano, explica-se, pode ser tanto 

físico quanto mental, cuja complexidade do estudo corrobora a relevância da 

atuação cuidadosa da equipe multidisciplinar em cada caso concreto. Esse 

posicionamento é corroborado pela própria previsão normativa sobre o tema, que 

define, como uma das exigências à cirurgia, a ausência de características físicas 

inapropriadas para tanto, o que seria considerado um argumento válido para 

eventual negativa. 
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No que tange o questionamento do período de dois anos a que o sujeito é 

submetido ao acompanhamento, mostra-se imprescindível, também, a elaboração 

de uma pesquisa interdisciplinar, com o fito de permitir uma conclusão que seja 

segura para a saúde do indivíduo e, ao mesmo tempo, célere o suficiente na 

direção da efetivação do pleno exercício de seus direitos fundamentais. 

Propõe-se, com isso, que não haja qualquer previsão de período mínimo 

de acompanhamento, devendo caber à equipe multidisciplinar, diante de uma 

análise fundamentada do caso concreto, definir pela necessidade, ou não, da 

continuidade de sua atuação. 

Em relação ao controle estatal sobre os estabelecimentos habilitados para 

o atendimento da população transgênera interessada no processo 

transgenitalizador, é importante ressaltar que não se critica tal previsão, cuja 

relevância é inquestionável, mas, sim, o desinteresse dos próprios gestores da 

saúde na adaptação dos hospitais às normas que definem os requisitos nesse 

sentido. 

A fila decenal do SUS para os transgêneros é um problema de 

Administração Pública e, por isso, deve ser solucionado por meio de políticas 

públicas, único meio de se conquistar algum avanço em direção à ampliação do 

número de estabelecimentos aptos ao atendimento dessa população. 

Ante o exposto, sintetizam-se as propostas realizadas no sentido de 

promover a ampla, irrestrita e integral proteção à criança e ao adolescente 

transgênero, sempre em consonância com o estudo interdisciplinar realizado e 

com fulcro no princípio de seu melhor interesse: 
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 Disciplina atual 
Disciplina 

proposta 
Observações 

Acompanhamento 

clínico e 

psicológico 

18 anos Qualquer idade 

Necessidade de 

continuidade do 

acompanhamento 

avaliada pela 

equipe 

multidisciplinar  

Bloqueio de 

puberdade 
18 anos 8 anos 

Fixação não 

absoluta – 

possibilidade de 

triagem pela 

equipe 

multidisciplinar ou 

de autorização 

judicial 

Demais 

tratamentos 

hormonais e 

procedimentos 

simples 

18 anos 14 anos 

Fixação não 

absoluta – 

possibilidade de 

triagem pela 

equipe 

multidisciplinar ou 

de autorização 

judicial 

Procedimentos 

cirúrgicos 
21 anos 18 anos 

Fixação não 

absoluta – 

possibilidade de 

triagem pela 

equipe 

multidisciplinar ou 

de autorização 

judicial 
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Diagnóstico 

médico 

Exigência do 

diagnóstico de 

“transexualismo” 

Possibilidade de 

negativa apenas 

nos casos de 

eminente risco de 

dano grave à 

saúde física ou 

mental do 

transgênero que 

se submeteria à 

medida 

 

Período mínimo 

de 

acompanhamento 

2 anos Sem previsão 

 

A depender da 

avaliação 

continuada da 

equipe 

multidisciplinar 

 

Equipe 

multidisciplinar 

Sem previsão de 

peculiaridades 

para crianças e 

adolescentes 

Composta 

também por um 

pediatra nos 

casos de crianças 

e adolescentes 
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7 A PROTEÇÃO, PELA FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE TRANSGÊNERO SUBMETIDO AO PODER 

FAMILIAR 

Se a própria comunidade LGBT possui resistência em reconhecer a 

situação dos transgêneros e em lutar por seus direitos, pode-se imaginar, com 

facilidade, qual a postura que a sociedade como um todo adota em relação a esse 

grupo. E pode-se concluir, com igual facilidade, que o cenário é extremamente 

discriminatório e degradante para os transgêneros. 

Como já mencionado, a população transgênera é um grande alvo de 

violência social, tanto psicológica quanto física. A exclusão social que sofrem 

como um todo resulta na urgente necessidade de mudarmos essa realidade, pois 

o atual cenário trans é muito preocupante sob o ponto de vista dos Direitos 

Humanos. 

Essa situação universal, é claro, acaba por reproduzir-se, em menor 

escala, no âmbito familiar, de modo que, por exemplo, os pais e as mães de 

pessoas transgêneras tenham dificuldade em entendê-las e em orientá-las. Isso 

porque, ao encontrarem-se inseridos em uma sociedade preconceituosa que 

marginaliza os transgêneros, tais pessoas reproduzem esse discurso de maneira 

enraizada em seu cotidiano, o que se reflete em suas ações e em sua maneira de 

pensar e, consequentemente, no modo como reagirão diante da existência de um 

parente nessa situação. 

Ocorre que, muitas vezes, essa dificuldade em lidar com a situação de 

maneira saudável decorre da mera falta de informação da sociedade acerca da 

população transgênera. Com isso, a partir do momento em que não entendem o 

que é ser transgênero e suas respectivas demandas, os indivíduos reproduzem 

preconceitos sem qualquer reflexão sobre o assunto e propagam discriminações 

sem sequer saberem o porquê. 

Partindo dessa premissa, tem-se que, ao menos a longo prazo, a solução 

para o problema consiste na conscientização da população como um todo no 
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tocante à visibilidade e às demandas dos transgêneros, o que nos levaria ao 

respeito para com essa parcela da comunidade LGBT. 

Esse papel cabe, também, à Educação, como será melhor abordado no 

capítulo seguinte. Tanto sob seu viés educativo em si quanto no tocante à sua 

atuação como ferramenta de inclusão social, não é novidade o potencial da 

Educação em favor da conscientização e da formação cidadã de nossas crianças 

e adolescentes, motivo pelo qual se mostra essencial a relevância da capacitação 

do Educador que irá lidar com essas questões. 

E a importância disso se revela diante do caráter eminentemente pessoal 

do significado do que a identidade de gênero representa para o indivíduo. Nesse 

aspecto, é inquestionável que o gênero com o qual a pessoa se identifica possui 

uma enorme relevância e influência em seu desenvolvimento enquanto ser 

humano, desde sua personalidade até suas condutas. E, assim sendo, é 

essencial ao bom crescimento de qualquer pessoa que sua identidade de gênero 

seja respeitada, principalmente por seus familiares e conviventes mais próximos. 

O Direito, por sua vez, possui um importante papel na garantia de direitos 

básicos a essa população, o que proporciona a ampliação do debate sobre o 

assunto e a consequente mudança da mentalidade da sociedade no sentido de 

reconhecer os transgêneros como o são: iguais. 

A partir disso, as lutas da comunidade LGBT por direitos igualitários 

ganham força com a previsão jurídica em nível constitucional de que a dignidade 

da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Isso proporciona, em consonância com a igualdade, legalidade, liberdade e 

demais princípios, a garantia, ao menos em tese, de que todos receberão o 

mesmo tratamento do Estado, independentemente de sua orientação sexual e 

identidade de gênero, não sendo proibidos de exercer qualquer direito senão 

quando expressamente vedado em lei e, com isso, podendo usufruir de sua 

liberdade para viverem de acordo com suas percepções de identidade, afetivas e 

sexuais. 
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Apesar disso, a falta de abordagem legal acerca do tema ainda dificulta, na 

prática, o exercício de vários desses direitos, que deveriam ser decorrência lógica 

da Carta de 1988 e da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias 

fundamentais. Diante dessa inércia legislativa, cabe ao Poder Judiciário, ao se 

deparar com essa espécie de demanda, fazer valer o que está 

constitucionalmente previsto a todos os cidadãos, sem qualquer tipo de distinção, 

assim como o próprio Texto Maior prevê ao determinar que promover o bem de 

todos sem preconceitos e discriminação constitui um dos objetivos fundamentais 

da nação. 

Com o mesmo intuito, reconhece-se o valor do que representam os 

relacionamentos familiares dos indivíduos para o desenvolvimento de suas 

construções pessoais. Nesse diapasão, diante do nítido caráter de cuidado e 

atenção que deve permear as relações de família, mostra-se importante 

questionar os limites da predominância do poder familiar sobre a liberdade do 

menor, com o intuito de garantir a plena proteção da criança e do adolescente, 

bem como de seus interesses. 

 

7.1 O papel da família na proteção do menor transgênero 

A ordem constitucional de 1988 reservou destaque às figuras da criança e 

do adolescente no que diz respeito à sua proteção e à garantia de seus direitos 

fundamentais. O artigo 227 da Constituição Federal afirma ser dever da família 

(além da sociedade e do Estado) assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, os direitos, entre outros, à vida, à saúde, à dignidade, ao 

respeito e à liberdade, além protegê-los de qualquer forma de negligência, 

discriminação, violência e opressão. 

Essa previsão, por si só, já abarca uma infinidade de direitos que seriam 

suficientes para o sadio desenvolvimento do menor transgênero – se cumpridos. 

Assegurar o direito à vida e à saúde significa, no caso concreto, zelar pela saúde 

mental da criança desde seus primeiros conflitos internos sobre sua identidade de 

gênero, inclusive com ajuda profissional. Além disso, deve-se garantir ao menor o 
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acesso aos acompanhamentos, tratamentos e procedimentos necessários para 

garantir seu crescimento biológico de acordo com sua autopercepção de gênero. 

Não se pode olvidar, também, de um dos viéses já estudados do princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente – o de orientação à família, a 

qual possui o papel fundamental de criação e educação dos filhos, sendo que 

seus interesses devem prevalecer em desfavor dos de seus pais, se for o caso. 

O direito à liberdade abrange a possibilidade de se expressar no mundo de 

maneira livre em relação à sua sexualidade e ao seu gênero, sem que haja a 

oposição de sua família neste processo. Esse direito se concretiza mediante a 

observância de outros dois: à dignidade e ao respeito, este também mencionado 

no artigo 17 do ECA. Independentemente da concordância ou da satisfação dos 

pais com a situação, o princípio do melhor interesse impõe a primazia da 

dignidade da criança e do adolescente transgênero, que deve ser respeitado e 

acolhido por sua família durante seu amadurecimento. 

Insta salientar, ainda, o direito à liberdade de expressão elencado no inciso 

II do artigo 16 do ECA, que abrange a atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação do menor127. A expressão da comunicação inclui, também, sua 

forma de se expor perante a sociedade, o que possui íntima relação com sua 

identidade de gênero. 

A parte final do dispositivo constitucional ressalta o dever da família de 

proteger os filhos menores de qualquer forma de negligência, discriminação, 

violência e opressão. A lógica leva à conclusão de que, sendo dever dos pais 

impedir que os filhos sofram esses tipos de repressão, é evidente que a lesão a 

esses direitos não pode vir de dentro de casa. 

Garantir que os filhos não sejam sujeitos à negligência, discriminação, 

violência ou opressão pressupõe, desde logo, que os próprios pais não sejam 

negligentes em relação às suas demandas pessoais; não os discriminem de 

nenhuma maneira em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero; 

                                                           
 

127
 ISHIDA, Válter Kenji. Op. cit., p. 39. 
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não pratiquem qualquer tipo de violência contra eles (e, aqui, ressalta-se a 

existência de diversos tipos de violência, como a física, a moral, a psicológica, a 

sexual e a patrimonial); e, por fim, que não oprimam o livre desenvolvimento das 

crianças. 

Observando as diretrizes do artigo 227 da CF, os pais estariam garantindo 

o crescimento saudável da criança transgênera, pelo menos no ambiente familiar 

– aquele que lhe é mais precioso e significativo nessa fase da vida. Eventuais 

problemas relativos à ausência de consentimento dos responsáveis legais para o 

acompanhamento de saúde do menor trans também seriam radicalmente 

reduzidos se os pais colocassem os interesses de seus filhos em absoluta 

prioridade, como ordena o constituinte. 

No tocante à disciplina civilista, tem-se que os transgêneros menores de 

dezoito anos estão sujeitos ao poder familiar, conforme preconiza o artigo 1.630 

do Código Civil. É competência dos pais, ainda, dirigir a criação e a educação de 

seus filhos (art. 1.634, I, do CC). Mais que competência, é dever, como aponta a 

Constituição Federal, em seu artigo 229. 

É importante lembrar, ainda, que cabe aos genitores representar e assistir 

os filhos menores judicial e extrajudicialmente (art. 1.634, VII, do CC). Dessa 

forma, revela-se imprescindível o consentimento dos pais desde a primeira 

triagem para atendimento no SUS até o ajuizamento de uma demanda judicial, 

por exemplo. Por isso, defende-se a possibilidade de suprimento judicial desse 

consentimento, mediante assistência direta da Defensoria Pública e do Ministério 

Público, com o fito de garantir a observância do princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 1.631 do diploma civil, ainda, é 

assegurado a qualquer dos pais o direito de recorrer ao Poder Judiciário para 

solucionar divergências em relação ao exercício do poder familiar. Nesse caso, o 

interesse do menor é defendido por um de seus genitores, o que dispensa o 

consentimento judicial na forma sugerida no parágrafo anterior. 



164 
 

Atendo-se às hipóteses relevantes para a presente discussão, a extinção 

do poder familiar ocorre, entre outras, pela maioridade e por decisão judicial, 

como elenca o artigo 1.635 do Código Civil em seus incisos III e V, 

respectivamente. 

A problemática consiste, em um primeiro momento, no fato de que a atual 

disciplina brasileira permite a realização de tratamentos hormonais e 

procedimentos simples apenas a partir dos dezoito anos, ou seja, atingida a 

maioridade pelo indivíduo. Assim, não há mais de se falar em poder familiar, 

tampouco em consentimento dos pais, motivo pelo qual a questão resta 

prejudicada. 

E a importância da atuação da família na proteção dos interesses da 

criança e do adolescente transgênero se ressalta principalmente pelo fato de que 

esses sujeitos de direito estarão, em regra, submetidos ao poder familiar, 

simplesmente pelo critério etário utilizado para tanto. Viver as transformações 

pessoais e íntimas desse período, somadas à transgeneridade, resulta em um 

cenário confuso e difícil para o menor, que se torna mais suportável e tranquilo 

com o apoio dos pais, que devem assistir e representar seus filhos sempre no 

sentido de permitir um desenvolvimento livre e sem opressões. 

Entender-se como transgênero é um processo complicado para todo 

indivíduo, e deve-se ter em mente que o papel da família nesse contexto consiste 

em garantir o pleno exercício da dignidade pela criança e pelo adolescente, e não 

obstaculizar suas expressões pessoais. 

Além disso, a extinção do poder familiar por decisão judicial ocorre 

consoante hipóteses elencadas no artigo 1.638 do Código Civil, dentre as quais 

se destaca a perda ao pai ou à mãe que castigar imoderadamente o filho, que 

deixá-lo em abandono ou incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

anterior, que será exposto em seguida. 

Não é incomum ouvirmos relatos de LGBTs que sofrem violência, inclusive 

física, dentro da própria casa. Alguns casos de pais que não aceitam a orientação 

sexual ou a identidade de gênero de seus filhos resultam em expulsão de casa, 
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agressões, ofensas e ameaças, tudo com o falacioso intuito de “corrigir” algo que 

não pode ser corrigido – e nem existe o porquê. 

É cristalino que tais excessos não podem ser admitidos em nossa 

sociedade, e a circunstância telada pode subsumir às hipóteses de perda do 

poder familiar em razão de castigos imoderados ou abandono. Insta ressaltar que 

se considera imoderado qualquer castigo que ultrapasse os limites razoáveis da 

dor, do sofrimento ou da coação psíquica, enquanto o abandono pode ser tanto 

material quanto moral e afetivo. 

Percebe-se, então, que não é necessário que ocorra, necessariamente, 

agressão física para que haja a incidência do dispositivo, que sempre deve ser 

interpretado em favor dos interesses da criança e do adolescente. 

Por fim, o artigo 1.637 permite a adoção de medidas necessárias à 

segurança do menor, inclusive a suspensão do poder familiar, nos casos de 

abuso de autoridade pelos pais, em descumprimento de seus deveres essenciais. 

Essa espécie de conduta, se reiterada, também poderá acarretar a extinção do 

poder familiar, como mencionado anteriormente. 

A proteção legal existente em favor das crianças e dos adolescentes, sem 

se olvidar da relevante tutela pelo respectivo Estatuto, indica a clara intenção do 

legislador de consagrar o princípio do melhor interesse, de modo que a dinâmica 

das relações familiares não pode caminhar em sentido contrário à liberdade e à 

dignidade do menor transgênero. A família é a base da sociedade e o seio familiar 

é responsável pela criação dos filhos, que devem ser respeitados durante todo o 

seu crescimento, sob pena de intervenção estatal e judicial para garantir a integral 

proteção desses indivíduos. 

 

7.2 Limitações ao poder familiar pelo princípio do melhor 

interesse do menor 

Para o estudo das limitações do poder familiar pelo princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, mister se revela uma análise psicológica 
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do menor, questionando-se acerca de seu discernimento, ou não, para a 

compreensão das questões de identidade de gênero e das implicações de seu 

reconhecimento. Com isso, deverão ser verificadas, sob a égide do princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, as consequências íntimas ao 

indivíduo de se desenvolver de acordo com sua identidade de gênero ou, por 

outro lado, tendo-a negada e oprimida por terceiros. 

Deve-se levar em conta, ainda, uma análise social da identidade de 

gênero, focando-se em um estudo sobre como o meio em que o menor se 

desenvolve influencia e proporciona referências a ele sobre essa questão. A partir 

disso, torna-se possível questionar o próprio gênero humano em si, bem como o 

real significado, para um menor, de traduzir suas experiências sociais na 

identificação íntima com seu sexo biológico. 

Nesse contexto, é necessário propor uma limitação às intervenções 

daqueles que exercem o poder familiar sobre o menor, em caso de não 

reconhecimento de sua identidade de gênero, considerando-se a relevância da 

decisão da criança e do adolescente em conflito com a orientação de seus 

responsáveis legais. 

Ocorre que, apesar disso, questiona-se se a intervenção estatal e familiar 

nesses casos não configuraria, justamente, a garantia da efetividade desses 

princípios, uma vez que, em tese, o menor não teria o discernimento necessário 

para a tomada de uma decisão desse porte, o que justificaria a substituição de 

sua vontade por políticas de Estado e pela orientação daqueles que exercem 

sobre ele o poder familiar. 

Para solucionar a questão, deve-se ter como baliza o princípio do melhor 

interesse da criança, de modo que eventuais limitações nesse sentido devem 

apresentar reais vantagens para o menor, devendo fundar-se em motivos 

legítimos. Essa proteção integral à criança e ao adolescente é corolário do 

previsto no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma que 

“gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei”. 
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Importante destacar, ainda, que esse viés protetivo em relação ao menor é, 

também, consequência das novas diretrizes axiológicas introduzidas no 

ordenamento jurídico a partir da Constituição Federal de 1988, mormente após a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Com isso, 

coloca-se o menor em primeiro plano na relação familiar, de forma que todas as 

decisões tomadas nesse âmbito devem visar à satisfação de seus interesses da 

melhor maneira possível, sempre a partir de uma análise da situação como um 

todo. 

Como cediço, é competência dos pais, no exercício do poder familiar, 

representar e assistir os filhos menores judicial e extrajudicialmente, de modo que 

a prática de qualquer ato jurídico fica condicionada à concessão do 

consentimento dos genitores. 

Essa circunstância, por si só, já representa uma ameaça ao crescimento 

dessa criança e desse adolescente, o que é intensificado pelo cenário exposto em 

que a população trans é alvo de preconceito dentro do próprio ambiente familiar. 

Assim, não é incomum que haja a negativa e a resistência do pai e da mãe em 

buscarem orientação profissional para o filho transgênero e em permitir que ele 

viva da maneira com que se identifica. 

Esse fato, somado à dificuldade de se obter a atenção do Estado para as 

demandas intentadas, resulta na problemática a ser enfrentada. A questão se 

torna, com isso, de interesse público, principalmente com a ampla proteção legal 

dada às crianças e aos adolescentes, inclusive em nível constitucional. Desta 

feita, deve-se analisar cada caso individualmente e buscar a melhor solução para 

o menor a depender de sua estrutura familiar e de sua realidade social. 
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7.3 Propostas de proteção integral ao menor transgênero em face 

do poder familiar com interesse conflitante 

A problemática da intervenção do poder familiar no livre desenvolvimento 

da criança e do adolescente reside nos casos em que não há o consentimento 

dos genitores em relação às demandas do menor transgênero. 

Apesar de, atualmente, os tratamentos e procedimentos cirúrgicos serem 

autorizados apenas a partir dos 18 e dos 21 anos, respectivamente, defendeu-se 

a redução dessas idades mínimas exigidas no item 6.3 deste trabalho (“Propostas 

de alterações e elaborações normativas visando à integral proteção do menor 

transgênero”). Diante disso, surgiria a situação em que incapazes civis poderiam 

recorrer a tais procedimentos, o que imprescindiria do consentimento de seus pais 

ou representantes legais.  

A circunstância se mostra conflituosa, a título de exemplificação, na 

hipótese de menores que pretendam, contra a vontade de seus pais, submeter-se 

ao tratamento hormonal e psicológico fornecido pelo Sistema Único de Saúde aos 

transgêneros, sendo que a resistência dos genitores no caso impediria sua 

realização. 

Parece razoável, nessa situação, que o menor tenha a possibilidade de 

pleitear em juízo o suprimento judicial do não consentimento imotivado de seus 

pais, o que permitiria, por exemplo, a submissão ao tratamento mesmo contra a 

vontade daqueles que exercem sobre ele o poder familiar. Apesar de burocrático 

e formal, o procedimento contaria com a assessoria integral e gratuita da 

Defensoria Pública, que costuma atuar em defesa dos interesses dos menores 

em demandas dessa espécie. 

Destarte, caso a criança ou o adolescente enfrente alguma limitação em 

seu desenvolvimento pela ausência da concordância de seus pais, existiriam 

meios jurídico-processuais de se obter a tutela mediante uma análise crítica da 

situação pelo magistrado competente. Defende-se, ainda, que essa possibilidade 

merece previsão legal, de modo que a solução ideal pressupõe a promulgação de 

uma legislação federal sobre o assunto. 
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Isso revela a importância da atuação do Poder Judiciário diante da questão 

dos menores trans, que deverá suprimir as omissões e as negativas estatais e 

familiares em prol do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso se dará, 

ainda, com a atuação conjunta do Ministério Público como custos legis e, quando 

possível, de equipes multidisciplinares para auxiliarem na tomada da melhor 

decisão para o menor. 

No caso de haver a concordância de apenas um dos pais do menor, a 

ausência do consentimento do outro pode ser solucionada, também, pelo disposto 

no parágrafo único do artigo 1.631 do Código Civil (“Divergindo os pais quanto ao 

exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para 

solução do desacordo.”). Assim, apesar de ser uma solução análoga àquela 

proposta, acredita-se ser mais eficaz que essa situação específica seja pleiteada 

judicialmente com base no dispositivo transcrito, já que, havendo expresso 

fundamento legal para o pedido, maiores são as chances de se obter um 

julgamento favorável para o menor. 

Em qualquer hipótese, portanto, deve-se considerar o melhor interesse da 

criança como norteador das políticas públicas e das decisões judiciais no sentido 

de proporcionar ao menor transgênero, independentemente do consentimento de 

seus genitores ou representantes legais, seu pleno desenvolvimento pessoal e 

social da melhor maneira possível. 

A presente proposta, portanto, cinge-se na elaboração de uma normativa 

legal que discipline o procedimento a ser adotado visando ao suprimento judicial 

do consentimento dos pais ou representantes legais para que a criança ou o 

adolescente possa se submeter à intervenção de saúde junto ao SUS e proceder 

à retificação de seu registro civil. Esse procedimento, além de ser simples e 

célere, também deverá contar com a assessoria integral e gratuita da Defensoria 

Pública e com a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem legal. A 

sentença, por sua vez, deverá proceder a uma análise pessoal, familiar e social 

do menor, o que será realizado com o auxílio da equipe multidisciplinar à 

disposição do Juízo e com a produção de prova pericial pertinente, além da oitiva 
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de testemunhas e, não havendo contraindicações, do depoimento pessoal das 

partes. 
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8 O DEBATE SOBRE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Vivemos em uma sociedade repleta de desigualdades e opressões, e isso 

é um fato inquestionável. Ocorre que aquilo que vemos acontecendo atualmente 

em nossa nação não reflete o cenário idealizado pelo constituinte de 1988, que 

tinha o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, sem 

preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação. 

Não podemos nos esquecer, porém, que as pessoas costumam reproduzir 

os padrões sociais que lhe foram ensinados desde a mais tenra idade, e isso 

resulta na orientação de suas opiniões e de suas ações. Entretanto, se tais 

estruturas sociais seculares encontram-se tão enraizadas em nossa sociedade 

atual, é preciso promover discussões e propagar informações aos cidadãos para 

que questionem e reconheçam seu papel de potenciais modificadores de nossa 

realidade. 

Nesse aspecto, não se pode pretender alterar os comportamentos da 

sociedade sem que haja uma intervenção direta em favor da desconstrução de 

determinados preconceitos naturalmente aceitos em nossa cultura. Assim, revela-

se vital a efetiva conscientização dos cidadãos, o que pode se dar por diversos 

meios de comunicação e ferramentas sociais, tanto públicas quanto privadas. 

E essa é justamente uma das mais brilhantes funções da Educação, que 

visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu preparo para o exercício da 

cidadania, conforme preconiza o artigo 205 da nossa Constituição Federal. Nesse 

vértice, não há de se falar em desenvolvimento pessoal ou em exercício de 

cidadania em concomitância com a disseminação de preconceitos e discursos de 

ódio, motivo pelo qual determinadas discussões de cunho sociológico e reflexivo 

devem ser realizadas durante toda a formação escolar dos estudantes. 

Isso porque é cediço o relevante papel dos Educadores na formação 

cidadã de seus alunos, uma vez que a escola é, em regra, o local onde a criança 

desenvolve grande parte de seu senso crítico e de sua consciência social. A partir 

disso, é inegável a imprescindibilidade do levantamento de discussões dessa 
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espécie desde a Educação Básica, com o fito de proporcionar um crescimento 

livre de preconceitos para nossos futuros cidadãos. 

Além da questão educativa em si, deve-se lembrar que a escola é o local 

onde a criança inicia o desenvolvimento de suas relações sociais por conta 

própria, distante de casa e dos pais. Por isso, sentir-se bem e ser aceita pelo 

grupo é um desejo intenso nessa fase, praticamente um passo essencial em 

busca da felicidade. E a rejeição ao diferente pelos próprios colegas de classe é o 

maior problema enfrentado pelas crianças LGBTs no ambiente escolar. 

Não é novidade o preconceito de que são alvos os “meninos afeminados”, 

as “meninas masculinizadas” e, de maneira inimaginável, as crianças que não se 

sentem confortáveis com seu corpo biológico. Mas as crianças aprenderam em 

seus lares e nas mídias, desde cedo, que é errado não seguir o padrão 

heterocisnormativo da sociedade. As crianças são ensinadas que devem sentir 

vergonha se forem LGBTs e que devem excluir aqueles que pareçam ser – é uma 

questão cultural. 

E se seus próprios pais reforçam esse tipo de preconceito, é imprescindível 

que o diálogo sobre respeito, igualdade e diversidade ocorra dentro das escolas. 

Não com o intuito de convencer alguém a ser algo que não é, mas apenas 

permitir que cada criança cresça de acordo com seus próprios sentimentos e que 

aprenda a respeitar a todos, independentemente das diferenças. Não se pode 

questionar os benefícios sociais e individuais desse tipo de política educacional. 

Toda criança e todo adolescente têm direito à Educação, conforme 

preconizam a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Esse direito abrange, também, o direito de ser respeitado (art. 53, II, do ECA). E é 

impensável um ambiente escolar saudável para as crianças e os adolescentes 

transgêneros sem que haja uma atuação direta da instituição de ensino na 

garantia da erradicação do preconceito e do amparo ao desenvolvimento pessoal 

do estudante. 

Apesar disso, existem intensos movimentos políticos e legislativos no país 

que objetivam coibir debates sobre questões sociais de extrema relevância na 



173 
 

Educação Básica brasileira, o que pode comprometer a integral formação cidadã 

de nossas crianças e adolescentes. 

É o caso da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Campinas/SP n. 145/2015, que causou muita polêmica na região diante de sua 

nítida intenção de obstaculizar discussões, em nível escolar, sobre gênero e 

orientação sexual, resultando em um alvoroço na comunidade LGBT local. 

É importante ressaltar que esta Proposta não é um caso isolado: diversos 

Municípios de todo o território nacional têm enfrentado debates semelhantes em 

suas câmaras legislativas, visando à proibição de discussões e conteúdos 

relacionados a gênero e orientação sexual, inclusive da mera menção a estes 

termos, nas escolas municipais. 

Essa situação, por óbvio, alavancou discussões jurídicas sobre a 

regularidade da pretensão legislativa, sendo que algumas demandas judiciais 

impugnando tais legislações já chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal 

Federal, como será exposto oportunamente. 

Diante desse cenário, e sem se olvidar da existência de diversos projetos 

nesse sentido em todo o país, passar-se-á, a título de exemplificação, a um 

estudo de caso referente à situação enfrentada pelo Município de Campinas/SP, 

com o objetivo de facilitar o entendimento da questão. 

Nesse aspecto, mostra-se relevante proceder à análise da referida 

Proposta de maneira crítica e, sobretudo, jurídica, com o intuito de esclarecer seu 

real significado e as consequências práticas de sua eventual aprovação para a 

Educação do Município. 

 

8.1 A Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Campinas/SP n. 145/2015 

O Município de Campinas/SP, em sua Lei Orgânica, possuí Seção 

específica acerca da Educação, que se encontra no Capítulo “Da Educação, da 
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Cultura, dos Esportes, Lazer e Turismo”, dentro de seu Título VI (“Da Ordem 

Social”). Logo no primeiro de seus dezessete artigos existe a indicação das 

diretrizes principiológicas do ensino municipal, como pode ser verificado a seguir: 

Art. 222 - A educação, enquanto direito de todos, e dever do 
Poder Público e da sociedade que deve ser baseado nos 
princípios da democracia, da liberdade de expressão, da 
solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando a 
constituir-se em instrumento de desenvolvimento da capacidade 
de elaboração e de reflexão crítica da realidade. 

Depreende-se, com isso, ao menos em nível teórico, a estrita observância 

do espírito da Constituição pelo Município em sua Lei Orgânica no tocante à 

Educação, que se funda em princípios essenciais que atendem aos anseios 

constitucionais sobre o tema, como a liberdade de expressão e o respeito aos 

Direitos Humanos. 

Nesse contexto, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Campinas/SP n. 145/2015 visa à inclusão de um parágrafo único no artigo 222 

supratranscrito, com a seguinte redação: 

Não será objeto de deliberação qualquer proposição legislativa 
que tenha por objeto a regulamentação de políticas de ensino, 
currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma 
complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de 
gênero, o termo “gênero” ou "orientação sexual". 

Utilizando-se das definições e dos conceitos estudados no primeiro capítulo 

deste trabalho, cumpre esclarecer o significado da expressão “ideologia de 

gênero”, que consiste justamente na defesa do ideal de que os gêneros são 

construídos socialmente, não se limitando ao “masculino” e ao “feminino” e sem 

necessária vinculação com o sexo biológico do indivíduo. 

Nesse sentido, a ideologia de gênero vai de encontro à tese estritamente 

biológica de que o gênero é determinado ao nascimento e deve corresponder ao 

sexo da pessoa, uma vez que a primeira teoria permite sua mutação de acordo 

com a construção individual de cada um e nega sua limitação binomial 

(masculino-feminino). Isso porque, de acordo com a ideologia, ninguém nasce 

homem ou mulher, sendo possibilitado a cada um que construa sua própria 

identidade de gênero a partir das referências recebidas do mundo externo. 
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Pois bem. A Proposta foi apresentada em plenário pelo Vereador Campos 

Filho (DEM) em 29 de abril de 2015. Após, foi realizada audiência pública em 1º 

de junho de 2015, sob a presidência do Vereador Thiago Ferrari (PTB), cuja mesa 

foi composta por vereadores, juízes de direito da comarca, representantes de 

grupos e coletivos LGBTs e feministas, membros do Observatório Interamericano 

de Biopolítica e pelo representante da APEOESP (Sindicato dos Professores do 

Ensino Oficial do Estado de São Paulo). 

Em 11 de junho de 2015, então, houve parecer favorável, por maioria, da 

Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Legislativa Municipal, sob a 

relatoria do Vereador Vinicius Gratti (PSB). O argumento primordial no sentido de 

reconhecer a legalidade da proposta, que será questionado em momento 

oportuno, tem por fundamento o artigo 226 da Constituição Federal (“A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”), sugerindo que eventuais 

propostas que “tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou 

‘orientação sexual’” atentariam contra a família, bem jurídico tutelado 

constitucionalmente. Além disso, defende-se, no parecer, que a escola não deve 

intervir em valores pessoais e familiares, sendo dos pais a responsabilidade de 

educar seus filhos, de modo que enfraqueceria o poder da família essa afronta ao 

direito de efetivarem essa educação conforme suas convicções, costumes e 

culturas. 

No tocante à competência legislativa, o parecer também foi favorável, “eis 

que o tema em análise traduz interesse de natureza local, qual seja, alteração da 

Lei Orgânica do Município, cujo permissivo constitucional encontra-se no artigo 

30, inciso I, de nossa Carta Magna”, o que também será analisado de forma 

minuciosa oportunamente. 

Posteriormente, em 24 de junho de 2015, foi expedido parecer jurídico da 

Procuradoria Legislativa, que concluiu pela regular tramitação da Proposta e pela 

sua submissão para discussão em Plenário sob três fundamentos principais: (i) 

ausência de patente vício que obstasse a tramitação; (ii) a matéria trata-se de 

competência municipal; e (iii) existência de parecer favorável da Comissão 

competente. 
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Com isso, a Proposta seguiu para deliberação em plenário e, no dia 29 de 

junho de 2015, foi aprovada em primeiro turno por 25 votos a favor, 5 contrários e 

3 ausentes. Vale lembrar que a Lei Orgânica do Município de Campinas/SP, em 

seu artigo 40, § 1º, determina que propostas de emenda serão discutidas e 

votadas em dois turnos, sendo necessário, para sua aprovação, o voto favorável 

de dois terços dos membros da Câmara Municipal em ambas as votações. 

A segunda deliberação em plenário, que deveria ter ocorrido em 16 de 

novembro de 2015, foi adiada em razão do pedido de vista do Vereador Marcos 

Bernardelli (PSDB), nos moldes do artigo 166 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Campinas. 

Por fim, houve a devolução da Proposta à Presidência em 30 de outubro de 

2017, onde o prosseguimento da tramitação aguarda que sejam determinados os 

“procedimentos cabíveis” para tanto. 

 

8.2 A Proposta e a comunidade LGBT 

A grande polêmica acerca da Proposta revela-se no significado que a sua 

aprovação poderia ter para a comunidade LGBT, que se sentiu ameaçada de ver-

se absolutamente impedida de discutir qualquer de suas pautas no ensino básico 

em âmbito municipal. Tal circunstância, caso ocorra, representaria um retrocesso 

em sua luta e um desencorajamento em relação ao futuro, já que não poderia se 

utilizar da melhor ferramenta existente para conscientizar a população acerca de 

sua humanidade: a Educação. 

Conforme já amplamente exposto neste trabalho, grande parte das 

dificuldades enfrentadas pelos transgêneros são originadas da falta de informação 

da população em relação às suas pautas e às suas demandas. Nessa esteira, 

promover discussões acerca de gênero e orientação sexual no ensino básico 

significa conscientizar o futuro de nossa sociedade sobre respeito, igualdade e 

diversidade, o que representa uma importante ferramenta para o avanço das lutas 

trans. 
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Diante desse cenário, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município 

de Campinas/SP n. 145/2015 foi responsável por instaurar uma revolta na 

comunidade LGBT local, já que, em tese, sua aprovação significaria impedir 

discussões, ainda que teóricas, de conscientização sobre gênero e orientação 

sexual na educação básica municipal, o que contribuiria para a manutenção da 

atual situação discriminatória em que se encontram. 

Em razão disso, houve intensa manifestação popular quando da primeira 

votação em plenário, na qual cerca de quatrocentas e cinquenta pessoas, entre 

contrários e favoráveis à Proposta, compareceram na Câmara Municipal 

campineira, resultando em conflitos e até mesmo em agressões. Representantes 

de diversos grupos e coletivos sociais estavam presentes, usando faixas, cartazes 

e proferindo palavras de ordem durante a sessão. Entre eles, destaca-se a 

participação do Grupo Setorial  LGBT CSP Conlutas, do Movimento Mulheres em 

Luta, do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, do Coletivo Juntos, do 

Coletivo Domínio Público e da Anel128. 

Devido ao tumulto que marcou a primeira deliberação, a Câmara ampliou a 

segurança para a segunda sessão, contando com o reforço de guardas 

municipais e com a colocação de grades para separar os manifestantes da área 

reservada para os parlamentares129. 

A magnitude dessas manifestações evidencia o temor que paira sobre a 

comunidade LGBT do Município de Campinas/SP, que, além de ver ameaçada a 

possibilidade de discutir suas pautas em nível educacional, lamenta sobre as 

crianças e os adolescentes LGBTs da região, que se sentiriam ainda mais 

intimidados em relação à sua orientação sexual e à sua identidade de gênero, 

perpetuando condutas discriminatórias e ofensivas na sociedade e dentro das 

escolas. 
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 G1 Campinas e Região. Sob tensão, Câmara de Campinas rejeita a chamada ideologia de 

gênero. Disponível em: < http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2015/06/sob-tensao-
camara-de-campinas-rejeita-chamada-ideologia-de-genero.html>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
129

 G1 Campinas e Região. Câmara amplia segurança para novo debate de veto à ideologia de 
gênero. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2015/11/camara-amplia-
seguranca-para-novo-debate-de-veto-ideologia-de-genero.html>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
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A questão relativa ao acolhimento dos menores LGBTs no ambiente 

escolar é tão importante quanto a própria conscientização dos demais, sendo, 

inclusive, consequência prática disso. Com efeito, conforme exposição acerca da 

importância do papel da escola no desenvolvimento da criança, tem-se que 

eventuais discriminações ou constrangimentos sofridos nesse âmbito e nessa 

idade possuem o condão de propiciar inúmeros prejuízos psicológicos durante o 

seu crescimento. Por isso, a capacitação dos Educadores e a conscientização da 

comunidade escolar como um todo são pilares estruturais garantidores de que, ao 

menos na escola, os alunos fora do padrão social cisgênero heteronormativo 

serão respeitados e poderão exercer de forma plena seu direito à Educação. 

 

8.3 A Proposta e o Direito à Educação 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 205, prevê como 

objetivos da Educação o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para 

o exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, o artigo 214 do texto constitucional, 

com redação dada pela Emenda Constitucional n. 59 de 2009, determina a 

elaboração do Plano Nacional de Educação, nos seguintes termos: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 
poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: (...) 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

A partir disso, a problemática que originou a presente discussão surgiu no 

ano de 2014, quando da elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 

n. 13.005/14) pelo Congresso Nacional, oportunidade na qual as alas 

conservadoras das Casas Legislativas obtiveram êxito na supressão, no referido 

texto legal, da previsão da abordagem de questões de gênero e orientação sexual 

nas escolas. 
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Com isso, surgiu um cenário em que caberia a cada ente federativo incluir 

expressamente, ou não, esses debates em seus respectivos planos estaduais e 

municipais de Educação, que deveriam ser elaborados ou adequados ao PNE 

logo em seu primeiro ano de vigência. 

Nesse contexto, a intenção da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 

Município de Campinas/SP n. 145/2015 resta evidente: impedir que a ideologia de 

gênero e os termos “gênero” e “orientação sexual” sejam incluídos de forma 

expressa no Plano Municipal de Educação. 

A Lei Municipal n. 12.501/06, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino 

em Campinas/SP, apresentou como uma de suas diretrizes gerais “a condenação 

a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou 

religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, etnia, gênero ou idade” 

(artigo 4º, inciso V, grifo nosso). Ao mesmo tempo, em seu artigo 6º, determina 

que lei específica estabelecerá o Plano Municipal de Educação, o que foi 

devidamente observado pela Lei Municipal n. 15.029/15, responsável por instituir 

o referido Plano. 

Apesar da omissão, desde a instituição do Sistema Municipal de Ensino, da 

questão pertinente à orientação sexual, a palavra “gênero” foi expressamente 

utilizada, como pode ser verificado acima. Ocorre que, quando da elaboração do 

Plano Municipal de Educação, ambos os termos foram “esquecidos” pelo 

legislador campineiro, o que demonstra desde logo seu intuito em deixar de 

promover debates nesse sentido nas instituições de ensino municipais. 

Apesar disso, o Plano Municipal possui o seguinte dispositivo: 

Art. 2º São diretrizes do Plano Municipal de Educação (PME): 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da igualdade racial, regional e diversidade; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos 
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 
país; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, 
à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (grifos nossos) 



180 
 

De sua análise, verifica-se que a temática pertinente à defesa dos direitos 

da comunidade LGBT, à erradicação de preconceitos e à conscientização dos 

estudantes acerca dessa realidade social pode ser facilmente englobada pela 

formação com ênfase em valores morais e éticos, pela promoção humanística do 

país e pelo respeito aos Direitos Humanos e à diversidade. Assim sendo, na atual 

realidade jurídica do Município, a mera omissão desses termos no Plano 

Municipal de Educação não obsta, por si só, o levantamento dessas discussões 

em âmbito escolar, já que podem – e devem – ser realizadas com fulcro nas 

disposições supramencionadas. 

A problemática surge, portanto, a partir do teor do parágrafo único que se 

pretende incluir na Lei Orgânica do Município, cuja elucidação exige uma análise 

jurídica de quais seriam as consequências práticas na Educação básica municipal 

caso a Proposta seja aprovada. Para tanto, mister se faz um estudo minucioso da 

Lei n. 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

8.3.1 A Proposta e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi responsável pelo 

estabelecimento das diretrizes e das bases da educação nacional. Como alguns 

de seus princípios relativos ao ministério do ensino destacam-se: (i) a liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; (ii) o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e (iii) o respeito à 

liberdade e o apreço à tolerância. 

Desde uma primeira e superficial análise da Proposta pode-se perceber 

uma manifesta afronta a estes princípios, uma vez que limitar as discussões sobre 

gênero e orientação sexual nas escolas viola, ao mesmo tempo, a liberdade dos 

Educadores em ensinar e divulgar pensamentos e dos alunos em aprender e ter a 

oportunidade de refletir sobre o assunto. Além disso, compromete diretamente o 

pluralismo de ideias dos professores, bem como o respeito à liberdade e à 

tolerância dos educandos e da comunidade LGBT como um todo. 



181 
 

Sobre a liberdade de ensinar e de aprender diante da Proposta, Luis 

Renato Vedovato expõe: 

Esse tema já foi alvo de análise pela Organização das Nações 
Unidas, que, por meio de seu Alto Comissário de Direitos 
Humanos, afirmou que “o direito à educação inclui o direito a 
receber informação completa, precisa e adequada à sua idade em 
relação à sexualidade humana, a fim de assegurar que os jovens 
tenham conhecimento necessário para levar uma vida saudável, 
tomar decisões conscientes e proteger a si e a outros de infecções 
sexualmente transmissíveis”. Logo, não é algo que pode 
simplesmente ser alvo de proibição interna. O projeto é totalmente 
contrário às determinações da ONU.130 

Dessa forma, percebe-se que a disposição discutida vai de encontro às 

orientações expressas da Organização das Nações Unidas e a princípios 

basilares de Direitos Humanos, além de atentar de maneira direta ao amplo e livre 

exercício do Direito à Educação em si. 

Mas é possível ir além, mediante uma análise das competências referentes 

à organização dos sistemas de ensino estabelecidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB). Restringindo-se aos aspectos que apresentam relevância para o 

presente estudo, é de vital importância, em um primeiro momento, ressaltar a 

existência de três dispositivos da Lei, os quais serão transcritos em sua 

literalidade com o fito possibilitar um aprofundamento teórico sobre eles: 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum; 
 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

                                                           
 

130
 VEDOVATO, Luis Renato. Será que é real? (PL 145/2015, Município de Campinas). Disponível 

em: <http://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-e-sociedade/sera-que-e-real-pl-1452015-municipio-
de-campinas/>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
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O panorama pode ser sintetizado, portanto, da seguinte maneira: 

ENTE FEDERADO/INSTITUIÇÃO  COMPETÊNCIA 

União  

Estabelecer competências e diretrizes 

para a educação básica, que nortearão 

os currículos e seus conteúdos 

mínimos 

Município  

Organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados 

Estabelecimentos de ensino  
Elaborar e executar sua proposta 

pedagógica 

 

A partir disso, verifica-se ser da União a competência geral para a 

regulamentação de políticas de ensino, sendo que compete ao Município tão 

somente organizar, manter e desenvolver seus órgãos e instituições de ensino 

mediante integração às políticas e planos educacionais nacionais e estaduais. 

Concomitantemente, não se pode olvidar que as questões atinentes ao 

currículo escolar e às disciplinas oferecidas serão norteadas pelas diretrizes 

estabelecidas pela União e efetivadas, em instância específica e prática, pelos 

próprios estabelecimentos de ensino, mediante a elaboração e a execução de 

suas propostas pedagógicas. 

Conclui-se, portanto, que em momento algum a Lei de Diretrizes e Bases 

atribuiu qualquer competência organizacional ao Município no que diz respeito à 

elaboração independente de políticas de ensino ou à definição de grades 

curriculares e disciplinas oferecidas. 

Tem-se, com isso, que eventual aprovação da Proposta, por mais que 

represente um significativo retrocesso sociopolítico, não possuiria o condão de 

impedir discussões sobre gênero e orientação sexual nas escolas municipais, já 
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que poderiam ser previstas nas propostas pedagógicas de cada instituição de 

ensino com supedâneo no Plano Nacional de Educação, na Lei de Diretrizes e 

Bases e no próprio Plano de Educação do Município de Campinas/SP, como já 

explicitado. 

Esse entendimento é corroborado, ainda, por mais dois dispositivos da 

LDB: seus artigos 15 e 26. No primeiro, garante-se a autonomia pedagógica às 

unidades escolares públicas de educação básica, o que corrobora sua 

independência na elaboração e na execução de suas propostas pedagógicas. O 

segundo, por sua vez, dispõe que os currículos da educação básica devem ter 

base nacional comum (o que é garantido pela Base Nacional Comum Curricular, 

editada pelo Ministério da Educação), a ser complementada por uma parte 

diversificada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, de 

acordo com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos. 

Isso significa, na prática, que as instituições de ensino, com a finalidade de 

complementar e enriquecer a base comum definida pelo MEC, possuem 

autonomia para incluir novos conteúdos em suas grades curriculares, desde que 

respeitados os princípios das legislações educacionais pertinentes. 

Resta evidente, portanto, a competência organizacional e a autonomia de 

cada instituição de ensino para deliberar acerca da inclusão, ou não, de debates 

relacionados a gênero e orientação sexual em seu âmbito interno, 

independentemente de qualquer previsão legislativa municipal em sentido 

contrário. 

 

8.4 (In)Constitucionalidade da Proposta 

Sem se olvidar da dinâmica organizacional dos sistemas de ensino acima 

exposta, a realidade da distribuição de competências legislativas pertinentes e a 

observância de direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos 

são circunstâncias aptas a levantar o questionamento acerca da duvidosa 
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constitucionalidade da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Campinas/SP n. 145/2015, tanto sob seu viés formal quanto material. 

 

8.4.1 A constitucionalidade formal da Proposta 

Conforme já mencionado neste capítulo, a Comissão de Constituição e 

Legalidade da Câmara Legislativa do Município de Campinas emitiu, por maioria, 

parecer favorável à constitucionalidade da Proposta objurgada. 

Em sua argumentação a respeito de sua competência para legislar sobre a 

matéria, o argumento, também já transcrito, foi o seguinte: “eis que o tema em 

análise traduz interesse de natureza local, qual seja, alteração da Lei Orgânica do 

Município, cujo permissivo constitucional encontra-se no artigo 30, inciso I, de 

nossa Carta Magna”. 

Pois bem. De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal determina 

que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É fato, 

ainda, que a alteração da Lei Orgânica municipal é um assunto de interesse local 

e, por isso, a competência para tanto é do respectivo Município. 

Mas a razão da Comissão campineira finda por aí. 

Quando da análise da competência de um ente federativo para legislar 

sobre determinada matéria é necessário que se observe, também, o conteúdo da 

norma que está sendo discutida, independentemente da forma legal utilizada para 

tanto. 

Destarte, mesmo que seja competência do Município a edição de 

Propostas de Emenda à sua Lei Orgânica, isso não significa que essas Propostas 

podem tratar sobre qualquer matéria. É necessário, além disso, que se verifique 

se o conteúdo a ser legislado se encontra dentro das competências legislativas 

municipais, sob pena de violação da ordem constitucional e do pacto federativo. 

Pois bem. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 22, inciso XXIV, 

estabelece que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases 
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da educação nacional. Ao mesmo tempo, consoante inteligência de seu artigo 24, 

inciso IX, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre educação. 

No tocante aos Municípios, porém, não existe qualquer previsão que lhes 

confira competência para legislar sobre qualquer aspecto educacional. A 

Constituição, nesse sentido, concede aos Municípios a possibilidade de legislar 

sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber, de acordo com seu artigo 30, incisos I e II. 

Ocorre que, como estudado, a disciplina da Educação, inclusive em relação 

às suas diretrizes e bases nacionais, compete ora privativamente à União e ora, 

de forma concorrente, também aos Estados e ao Distrito Federal. Denota-se, com 

isso, que o constituinte de 1988 foi categórico ao afastar dos Municípios a 

competência para legislar sobre o assunto. 

Entende-se, ademais, que a abordagem de questões de gênero e 

orientação sexual extrapola os limites de interesse local definidos no artigo 30, 

inciso I, da Constituição, uma vez que não existe qualquer peculiaridade em 

âmbito municipal que justifique a disciplina diferenciada sobre o tema, que 

sabidamente possui repercussão em nível internacional de Direitos Humanos. É o 

que assevera Thaís Temer em estudo sobre o tema sob a organização de Nina 

Beatriz Stocco Ranieri e Angela Limongi Alvarenga Alves: 

Tratar de questões referentes a gênero e orientação sexual 
envolve dignidade humana, igualdade, direitos fundamentais, não 
discriminação, autodeterminação e liberdades individuais. Tais 
direitos e valores não só ultrapassam, e muito, o âmbito municipal, 
como superam inclusive as barreiras nacionais.131 

Na mesma seara, não se pode pretender utilizar a disposição no sentido de 

que cabe ao Município suplementar a legislação federal e a estadual (artigo 30, 

inciso II, da CF) para que o faça em relação à Educação, já que, como dito, a 
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 TEMER, Thaís. As leis e projetos de lei sobre “ideologia de gênero” nas escolas: uma análise 

sob a perspectiva das competências legislativas em matéria educacional. In: RANIERI, Nina 
Beatriz Stocco; ALVES, Angela Limongi Alvarenga (Org.). Direito à educação e direitos na 
educação em perspectiva interdisciplinar. São Paulo: Cátedra UNESCO de Direto à 
Educação/Universidade de São Paulo (USP), 2018, p. 446. 
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atribuição de competência municipal sobre tal área é inexistente no texto 

constitucional. 

Dessa forma, com fulcro no estudo realizado sobre a Proposta em 

confronto com a divisão das competências legislativas dos entes federativos 

sobre Educação, percebe-se que o legislador campineiro pretende deliberar sobre 

matérias sem possuir competência para tanto: políticas de ensino autônomas, 

currículos escolares e disciplinas obrigatórias. 

Conclui-se, portanto, que, apesar de poder propor emendas à sua Lei 

Orgânica, o Município não possui competência para legislar sobre a matéria que 

pretende no caso concreto, motivo pelo qual, além de ineficaz, a Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica do Município de Campinas/SP n. 145/2015 é 

inconstitucional por vício de competência. 

 

8.4.2 A constitucionalidade material da Proposta 

Além do acima exposto, é imprescindível proceder a uma análise a respeito 

da constitucionalidade material da Proposta, questionando se a medida 

pretendida não configuraria uma violação a direitos e garantias fundamentais 

constitucionalmente previstos. 

A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Legislativa do 

Município de Campinas defendeu a constitucionalidade material da Proposta com 

fundamento no artigo 226 da Constituição Federal (“A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado.”). A argumentação, como já mencionado, reza 

que a ideologia de gênero e a menção aos termos “gênero” e “orientação sexual” 

atentariam contra a instituição familiar, que seria enfraquecida se os pais não 

pudessem educar seus filhos conforme suas convicções, costumes e culturas. 

A tese, entretanto, não se sustenta. Beira a má-fé e a cristianização do 

Estado e da Educação argumentar que tais discussões atentam contra a família, 

instituto jurídico (e não religioso) que foi alvo de diversos avanços doutrinários e 

jurisprudenciais nos últimos anos. 
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Além disso, é inaceitável, diante de nossa dinâmica constitucional, alegar 

que cabe tão somente aos pais educar seus filhos, já que a própria Constituição 

Federal determina que a Educação é dever do Estado e da família. Assim, não há 

de se falar em qualquer enfraquecimento da entidade familiar na hipótese em tela, 

já que a Educação das crianças e dos adolescentes se dá por meio de um 

complexo de atuações e influências, inclusive em âmbito escolar. 

Discutir questões de gênero e orientação sexual significa contribuir para a 

formação cidadã de nossos educandos. Não se pretende “doutrinar” ninguém 

para que seja diferente do que é, e o ponto é justamente esse: apenas pretende-

se educar e conscientizar para que cada um respeite a si mesmo e ao próximo 

como são. E isso não é atentado nenhum à família! 

Sobre essa fundamentação, o professor Luis Renato Vedovato leciona: 

Negar o direito de debater tema umbilicalmente ligado à proteção 
dos direitos humanos sob o argumento de que se trata de 
degradação da família pode ser um passo para o passado e um 
aceno claro contrário aos compromissos nacionais com a 
Organização das Nações Unidas. Chama ainda a atenção que na 
justificativa do projeto seja utilizado, como um dos principais 
fundamentos para ele, um texto de um site religioso, além de uma 
cartilha, sem autoria. Curiosamente, em nenhum momento são 
utilizados textos de direitos humanos e, muito menos, os tratados 
internacionais sobre o tema ou o posicionamento da ONU sobre a 
questão, apesar do projeto se apropriar, na tentativa de se 
justificar, da expressão “direitos humanos”.132 

Denota-se, com isso, a insustentabilidade lógico-jurídica da argumentação 

defendida pela Comissão, o que por si só enseja o questionamento sobre a 

constitucionalidade material da medida e suas reais intenções. 

A relevância do debate sobre gênero e orientação sexual foi abordada, 

ainda, pelo Ministério da Educação, em sua Nota Técnica n. 24/2015, na qual 

ressalta, além da importância social e política da discussão, seu caráter científico 

e acadêmico, o que reforça a necessidade de sua abordagem em âmbito 

educacional. A Nota expõe que o conhecimento produzido acerca do tema 
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“precisa ser incorporado ao currículo escolar, nos seus diferentes componentes e 

de maneira transversal”, uma vez que “podem ajudar a compreender as 

desigualdades históricas entre homens e mulheres” e as “diferentes formas de 

discriminação e violência, incluídos o machismo, o sexismo, a homofobia, o 

racismo e a transfobia, que se reproduzem também em espaços escolares”. Por 

fim, aponta que tais conceitos “podem contribuir também para fortalecer a relação 

da escola com as famílias”, ressaltando a necessidade de “construção de uma 

escola efetivamente democrática, que reconheça e valorize diferenças, 

enfrentando as desigualdades e violências e garantindo o direito a uma educação 

de qualidade a todos e todas”133. 

Desta feita, a Proposta contraria, além das determinações da ONU já 

mencionadas, orientações expressas do Ministério da Educação, que reconhece a 

importância de se efetivar referidos debates na Educação Básica do país 

enquanto fator de combate às desigualdades sociais existentes no Brasil. 

Ademais, consoante inteligência do inciso IV do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988, “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato”. É a consagração do conhecido direito à liberdade de expressão, por 

meio do qual é garantido a todos os cidadãos que sejam livres para manifestar 

seu pensamento, seja qual for, desde que, por óbvio, não haja abuso de direito 

nesse sentido. 

Sendo um direito individual previsto em nossa Constituição, tal disposição 

se aplica a todos, o que claramente inclui os legisladores do Município de 

Campinas/SP. Nessa esteira, é cediço que a atuação de um membro do Poder 

Legislativo consiste, em grande parte, na exposição de seus pensamentos e na 

defesa de seus ideais, de acordo com as convicções ideológicas de seus 

eleitores, de seu partido e pessoais. 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Nota Técnica nº 24/2015 – CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC. 

Disponível em: <http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho/nota-tecnica-no-24-conceito-genero-no-
pne-mec.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2018. 



189 
 

Cabe a cada Vereador, então, expressar suas ideias por meio da 

apresentação de projetos de lei, que serão submetidos à análise das Comissões 

Legislativas, bem como deliberados com os demais legisladores municipais. 

Independentemente de seu intento ser aprovado e se tornar uma lei, é intrínseco 

à atuação do legislador que seja respeitado seu direito à livre manifestação do 

pensamento, já que suas proposições representam uma das formas de exercício 

da Democracia representativa em nosso país. 

Nesse contexto, verifica-se que a Proposta estudada pretende proibir a 

deliberação sobre “qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a 

regulamentação de políticas de ensino, currículo escolar, disciplinas obrigatórias, 

ou mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a 

ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’”. 

Em outras palavras, pretende-se impedir que determinadas proposições 

legislativas sejam sequer deliberadas na Câmara dos Vereadores do Município de 

Campinas/SP. 

Na prática, isso significa que os Vereadores campineiros que acreditam na 

ideologia de gênero e na importância de se incluir expressamente os termos 

“gênero” e “orientação sexual” no Plano Municipal de Educação, e que foram 

eleitos por cidadãos que partilham dos mesmos ideais, estariam absolutamente 

impedidos de sequer sugerirem alguma nova deliberação sobre o tema nesse 

sentido. 

Sabe-se que a dinâmica de uma Câmara legislativa e da política municipal 

permite que esses termos nunca sejam incluídos no Plano, já que isso exigiria 

aprovação em todo o processo legislativo e poderia resultar em sua recusa. 

Entretanto, não se pode impossibilitar que essa deliberação seja realizada pelos 

Vereadores municipais, ainda que seja para ser rejeitada ao final. 

Nessa seara, sabe-se que, apesar de os direitos e garantias fundamentais 

não serem absolutos, sua eventual relativização depende da ponderação de 

valores em conflito visando à melhor adequação da realidade social ao intento 

constitucional. Dessa forma, a restrição da liberdade de expressão dos 
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legisladores não pode se dar em razão da rasa e inconsistente justificativa de 

atentado à família, o que evidencia que os Vereadores do Município deixaram de 

proceder à análise ponderativa que a medida impõe. 

Ante o exposto, constata-se a inconstitucionalidade material da Proposta 

na medida em que impedir a deliberação sobre essas proposições legislativas 

representa uma manifesta e inconcebível violação ao direito individual à livre 

manifestação do pensamento dos legisladores campineiros e, em última instância, 

uma afronta direta à soberania popular consagrada por nossa Constituição 

Cidadã. 

 

8.5 Posicionamentos recentes do STF sobre o tema 

Como dito anteriormente, a Proposta de Campinas/SP é apenas um 

exemplo dentre inúmeros Municípios que têm legislado em sentido semelhante, 

sendo que muitos destes dispositivos são objetos de discussão judicial. 

A título de elucidação, serão apresentados três casos concretos que foram 

recentemente analisados monocraticamente em sede liminar por ministros do 

Supremo Tribunal Federal, o que pode indicar um possível posicionamento futuro 

do Plenário da Corte. 

 

8.5.1 ADPF 526 – Foz do Iguaçu/PR 

Na ADPF 526, de relatoria originária do ministro Dias Toffoli, foi proferida 

decisão monocrática em 28 de junho de 2018 deferindo liminar para suspender o 

parágrafo 5º do artigo 162 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu/PR, 

incluído pela Emenda n. 47/2018, o qual proíbe, na rede municipal de ensino, a 

abordagem de assuntos relacionados à ideologia de gênero ou à orientação 

sexual, além da utilização do termo “gênero”. 

A ação constitucional foi movida pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 

e, em sua fundamentação, o ministro ressalta que é de competência da União, 
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conforme previsão da Constituição Federal, a edição de normas gerais sobre o 

sistema e o plano nacionais de Educação e a orientação dos demais entes 

federativos na concretização dos objetivos e valores constitucionais. 

Tal usurpação de competência foi apontada pelo relator como o fumus boni 

iuris necessário à concessão da liminar intentada. O perigo da demora, por sua 

vez, consiste no fato de que “a supressão de conteúdo curricular é medida grave 

que atinge diretamente o cotidiano dos alunos e professores na rede municipal de 

ensino com consequências evidentemente danosas”, tendo em vista “a submissão 

em tenra idade a proibições que suprimem parte indispensável de seu direito ao 

saber”. 

Após a prolação da decisão monocrática, houve a substituição do relator 

pela ministra Carmen Lúcia, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno do 

STF. 

 

8.5.2 ADPF 465 – Palmas/TO 

O ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF 465, ajuizada pela 

Procuradoria-Geral da República, proferiu, em 24 de agosto de 2018, decisão 

monocrática concedendo liminar para suspender parte do artigo 1º da Lei 

Municipal n. 2.243/2016 de Palmas/TO, que institui o Plano Municipal de 

Educação. O dispositivo visa a impedir a discussão e a utilização de material que 

aborde a ideologia de gênero, “inclusive promoção e condutas, permissão de atos 

e comportamentos que induzam à referida temática, bem como os assuntos 

ligados à sexualidade e erotização”. 

O relator reconheceu as inconstitucionalidades formal, em razão da 

questão já mencionada acerca da competência, e material do artigo de lei. Em 

relação a esta última, salienta que a medida suprime saberes de crianças e 

jovens, em manifesto conflito com a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

de Educação), “que prevê o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e a 

vinculação entre educação e práticas sociais como princípios que devem orientar 

as ações educacionais”. 
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Barroso também fundamentou seu entendimento na defesa de uma relação 

de causa e efeito entre a abordagem dos mais diversos conteúdos com os alunos 

e a promoção de seu pleno desenvolvimento, o que explica nos seguintes termos: 

Quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo 
diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a partir do 
qual pode desenvolver uma visão crítica, e mais confortável tende 
a ser o trânsito em ambientes diferentes dos seus. 

Diante disso, foi deferida a liminar em razão do reconhecimento da 

inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, do dispositivo objurgado. O 

perigo na demora restou demonstrado pelo comprometimento do acesso imediato 

dos estudantes a conteúdos relevantes da vida íntima e social, em manifesta 

afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 

Nesse sentido, segue a ementa do decisum: 

MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O 
ENSINO SOBRE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL, BEM 
COMO A UTILIZAÇÃO DESSES TERMOS NAS ESCOLAS. 
DEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Violação à competência privativa 
da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste 
mesmo ente para estabelecer normas gerais em matéria de 
educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da 
competência normativa suplementar municipal (CF/88, art. 30, II). 
2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. 
Desrespeito ao direito à educação com o alcance pleno e 
emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever do Estado de 
assegurar um ensino plural, que prepare os indivíduos para a vida 
em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender 
(CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214). 3. 
Comprometimento do papel transformador da educação. 
Utilização do aparato estatal para manter grupos minoritários em 
condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do direito de 
todos os indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação 
de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º). 4. Violação ao princípio 
da proteção integral. Importância da educação sobre diversidade 
sexual para crianças, adolescentes e jovens. Indivíduos 
especialmente vulneráveis que podem desenvolver identidades de 
gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente 
naturalizado. Dever do estado de mantê-los a salvo de toda forma 
de discriminação e opressão. Regime constitucional 
especialmente protetivo (CF/88, art. 227). 5. Plausibilidade do 
direito alegado e perigo na demora demonstrados. Cautelar 
deferida. 
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8.5.3 ADPF 461 – Paranaguá/PR 

A Procuradoria-Geral da República também ajuizou a ADPF 461, de 

relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, o qual deferiu a liminar com o fito de 

suspender a parte final do inciso X do artigo 3º da Lei Municipal n. 3.468/15 de 

Paranaguá/PR, que disciplina o Plano Municipal de Educação. O dispositivo veda 

o ensino sobre gênero e orientação sexual na educação básica municipal. 

O relator ressaltou que, “ainda que se viesse a admitir a possibilidade do 

exercício de competência suplementar na matéria, seu exercício [pelo município] 

jamais poderia ensejar a produção de norma antagônica às diretrizes constantes 

da Lei 9.394/1996”. 

A ementa da decisão monocrática proferida nestes autos apresenta os 

mesmos fundamentos daquela supratranscrita, relativa à ADPF 465, também de 

relatoria do ministro Luís Roberto Barroso. 

 

8.6 Conclusões sobre a Proposta 

Após um estudo crítico e minucioso acerca da Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Campinas/SP n. 145/2015, percebe-se que o fervoroso 

debate surgido em razão de sua deliberação consistiu, em considerável parte, em 

falácias e temores políticos, conforme demonstrado pelos próprios 

posicionamentos do STF sobre o tema. 

Não se nega que uma proposição manifestamente coibitiva que mencione 

expressamente os termos “ideologia de gênero” e “orientação sexual” iria, por 

óbvio, causar comoção social, principalmente na comunidade LGBT. 

Ocorre que, na verdade, a Proposta não passa de uma questão política e 

ideológica que tem servido de cenário para discussões que não são novas em 

nossa sociedade. Conservadores que detêm o poder político de um lado, minorias 

oprimidas de outro, estas acostumadas a temerem cortes dos poucos direitos que 
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têm. E, por esse motivo, não se julga a reação imediata, porém pouco 

aprofundada juridicamente, daquelas pessoas que se sentiram ameaçadas por 

seus próprios representantes locais. 

Mas a realidade, felizmente, pode ser mais otimista que isso. 

Não obstante o parecer favorável da Comissão de Constituição e 

Legalidade da Câmara Legislativa do Município de Campinas, restou amplamente 

demonstrada a inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, da Proposta, o 

que poderá ser objeto de questionamento judicial futuro, caso seja aprovada. É o 

entendimento, inclusive, dos ministros do Supremo Tribunal Federal que já 

enfrentaram a questão. 

Entretanto, mesmo que a Proposta receba aprovação e seja considerada 

constitucional, em termos práticos isso representa tão somente a impossibilidade 

de se incluir discussões sobre ideologia de gênero e os termos “gênero” e 

“orientação sexual” expressamente no Plano Municipal de Educação do Município 

de Campinas/SP. 

Porém, a omissão do Plano no tocante à menção expressa desses termos 

em nada impede suas discussões na educação básica municipal, diante da 

incompetência do Município para legislar sobre a matéria e da autonomia de cada 

estabelecimento de ensino para elaborar e executar sua proposta pedagógica, 

inclusive por meio da parte diversificada de seu currículo. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da capacitação dos Educadores 

locais e de sua atuação na promoção de discussões sobre respeito à identidade 

de gênero e à orientação sexual de todos, já que são os sujeitos diretos na 

Educação das crianças e dos adolescentes campineiros e, em última instância, de 

todo o país. 

Insta lembrar, neste momento, a existência de inúmeros Projetos e 

Propostas legislativas em trâmite com previsões no mesmo sentido da ora 

estudada. A problemática, então, transcende o âmbito municipal de Campinas/SP, 

tornando-se uma questão de escala nacional que merece a devida atenção. 
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Não se pode olvidar, ainda, da importância da discussão em relação às 

crianças e aos adolescentes transgêneros, que fazem parte da população LGBT 

e, portanto, todo o estudo realizado também a eles se aplica. Nesse sentido, à luz 

do princípio do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, todo o 

exposto deve incidir no tocante a propiciar um bom ambiente de crescimento ao 

educando transgênero, que se torna alvo de preconceito desde suas primeiras 

relações sociais. 

Por derradeiro, cabe salientar que não se pode permanecer confortável 

com a situação apenas porque a Proposta, caso seja aprovada, não possuirá o 

condão de impedir as discussões das pautas mais básicas da comunidade LGBT 

nas escolas do Município. Apesar de sua atecnicidade jurídica, a medida 

representa, sem dúvidas, um ataque político-social à comunidade LGBT, diante 

de seu manifesto intento ideológico discriminatório. A intenção desta exposição é 

esclarecer, não confortar. 
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9 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE TRANSGÊNERO NO BRASIL E 

NO MUNDO 

Após a realização de um aprofundamento teórico sobre a disciplina pátria 

em relação às crianças e aos adolescentes transgêneros, é importante 

analisarmos como, na prática, as demandas dessa população são atendidas pelo 

Estado. 

Para isso, nada melhor que trazer à tona casos concretos de pessoas que 

sentiram a necessidade, desde a menoridade, de ter atendido o seu íntimo desejo 

de viver de acordo com sua identidade de gênero, sendo reconhecidas e 

respeitadas por quem de fato são. 

Independentemente de qualquer posicionamento ideológico, a existência 

de menores trans é um fato social de suma relevância e, por isso, o Direito não 

pode ignorar a problemática. Assim, diante da ausência de disciplina normativa 

expressa sobre o assunto, cabe ao Poder Judiciário, mediante provocação em 

situações individuais, proporcionar a eficácia imediata dos direitos e garantias 

fundamentais desse grupo. 

Além disso, para entender a dinâmica nacional é importante conhecer, 

ainda que brevemente, os avanços da pauta dos menores trans no mundo, com 

reflexos, inclusive legislativos, em alguns países que são tidos como referência e 

vanguarda no assunto. 

Nesse sentido, serão expostos casos de crianças e adolescentes 

transgêneros brasileiros e estrangeiros, evidenciando a evolução da tratativa 

sobre o tema e o atual cenário que devem enfrentar para terem garantidos seus 

direitos mais básicos. 

 

9.1 O Brasil e o menor transgênero 

Conforme já amplamente exposto neste trabalho, o Brasil peca, e muito, 

pela falta de regulamentação expressa da situação dos cidadãos transgêneros 
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como um todo. A omissão legislativa e a morosidade jurisprudencial, nesse 

vértice, podem ser consideradas fatores que obstam a conquista e o exercício de 

direitos por essa parcela da população, marginalizando-os e obrigando-os a 

conviverem insatisfeitos com seu corpo e com sua própria existência. Isso sem se 

olvidar, ainda, do brutal e onipresente preconceito e discriminação a que são 

submetidos diariamente, desde pontos primordiais de dignidade como seu nome e 

a utilização de banheiros. 

Todavia, a questão se torna ainda mais sombria no tocante às crianças e 

aos adolescentes, sobre os quais não há qualquer menção em nossa legislação, 

tampouco nas normas infralegais acerca do assunto. 

Reconhecendo a relevância da discussão e a desinformação da população 

sobre ela, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) apresentou, em junho de 

2017, um manual contendo orientações para pediatras sobre a disforia de gênero, 

com o fito de possibilitar um atendimento digno e especializado a crianças 

transgêneras por meio de uma equipe interdisciplinar. O guia reconhece a vital 

importância da atuação do pediatra nessa circunstância, já que “poderá ser o 

primeiro profissional a ser procurado para conversar sobre a sexualidade e 

eventualmente sobre as variações de gênero das crianças e adolescentes, e deve 

estar capacitado para tal”. 

Sobre os objetivos do guia, esclarece que: 

Este documento científico foi elaborado com o objetivo de 
atualizar o pediatra sobre questões relacionadas a gênero, 
abordando o que hoje é designado como disforia de gênero, no 
intuito de informar e assegurar o seguimento adequado desses 
indivíduos e suas famílias, sobretudo enfatizando a necessidade 
de ouvi-los de modo individualizado e encaminhá-los quando 
necessário para um serviço de referência.134 

Mas o cenário é ainda pior que a mera ausência de previsão e respaldo 

legal para os transgêneros menores de idade. Além de não terem nenhum direito 
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ou disciplina expressamente garantidos, existem as limitações de idade mínima 

para a submissão aos tratamentos e aos procedimentos estudados, de modo que 

são cabalmente excluídos das poucas e insuficientes regulamentações que 

possuímos no país sobre a transgeneridade. 

Assim sendo, é consequência lógica desse panorama que as crianças e os 

adolescentes tenham dificuldades ainda maiores no momento de buscar seus 

direitos e de vê-los tutelados pelo Estado. Isso porque não existe qualquer 

respaldo jurídico expresso para seus intentos, tendo que recorrer a princípios 

gerais e abstratos para terem sua existência e sua dignidade reconhecidas. 

É incontestável, de acordo com as atuais diretrizes de aplicação do Direito, 

que isso deveria bastar. O movimento do neoconstitucionalismo, consagrado após 

a Segunda Guerra Mundial e incorporado no Direito brasileiro, foi o grande 

responsável por outorgar força normativa aos princípios. Ao mesmo tempo, o 

parágrafo primeiro do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a 

eficácia imediata dos direitos e garantias fundamentais, de modo que não se 

mostra necessária a prévia edição de lei infraconstitucional para que seu exercício 

seja integralmente garantido a todos os cidadãos. 

Ocorre que a aplicação de princípios, ainda que constitucionais, a casos 

concretos depende do posicionamento e da disposição dos magistrados, que, não 

raramente, limitam sua atuação à aplicação literal da regra legal, em estrita 

observância ao já superado positivismo. 

A concretização dos direitos fundamentais dessas pessoas se torna ainda 

mais obstaculizada em razão disso, e o reflexo dessa realidade pode ser 

observado pela difícil busca de casos concretos dessa espécie no Brasil. 

Foram localizadas, até esta data, apenas três demandas judiciais movidas 

em prol de crianças ou adolescentes transgêneros e com resultado favorável para 

eles. O número se justifica, ainda, pelo fato de tais processos tramitarem, em 

regra, sob segredo de justiça, o que impede o acesso aos autos e a fácil pesquisa 

sobre o assunto. Por isso, o estudo será restringido a casos que tiveram alguma 

repercussão na mídia e na internet. 
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Também será exposto um peculiar e significativo caso de adoção de uma 

criança transgênera e, diante da escassez do assunto em nível judicial, 

apresentaremos o brilhante trabalho desenvolvido pelo Ambulatório 

Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (AMTIGOS), do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP), sob a coordenação do psiquiatra Dr. 

Alexandre Saadeh. 

 

9.1.1 Caso Luiza (Mato Grosso) 

O primeiro caso a ser estudado é o da menina Luiza, a primeira criança a 

conseguir autorização judicial no Brasil para a mudança de seu nome e de seu 

sexo registrais em razão de sua identidade de gênero. A título de informação, 

cumpre esclarecer que os nomes divulgados à mídia são fictícios, devido a pedido 

da família para preservar suas identidades. 

O juiz Dr. Anderson Candiotto, da 3ª Vara da Comarca de Sorriso, no Mato 

Grosso, proferiu, em 28 de janeiro de 2016, sentença favorável ao pedido do 

então garoto “Leandro”, de apenas nove anos, no sentido de autorizar a 

retificação do registro civil da criança para que constasse o nome “Luiza” e o sexo 

“feminino”. A ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. 

De acordo com o magistrado: 

A personalidade da criança, seu comportamento e aparência 
remetem, imprescindivelmente, ao gênero oposto de que 
biologicamente possui, conforme se pode observar em todas as 
avaliações psicológicas e laudos proferidos pelo Ambulatório 
Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do 
Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas de São Paulo, 
evidenciando a preocupação dos pais em buscar as melhores 
condições de vida para a criança.135 
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 FARIAS, Adriana. Criança de 9 anos é a primeira no Brasil a ser autorizada pela Justiça a 

mudar de nome e gênero. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/crianca-transexual-
primeira-justica-nome-genero-mudanca/>. Acesso em: 28 abr. 2018. 



200 
 

Os pais de Luiza começaram a notar os sinais de sua feminilidade quando 

a menina tinha apenas dois anos de idade, e então recorreram ao AMTIGOS pela 

primeira vez aos seus quatro anos e dez meses, quando iniciou o 

acompanhamento ambulatorial que resultou na decisão judicial ora exposta. 

Anteriormente, em 2012, a garota já havia conseguido autorização na 

Justiça para que utilizasse uniformes femininos e fosse tratada como menina em 

sua escola136. 

Em entrevista concedida à Veja São Paulo, Luiza afirmou que: 

Agora, não vou ter mais problemas nas chamadas na escola, às 
vezes me chamavam pelo nome masculino, no postinho de saúde 
e nas viagens, e era sempre era aquele zum zum zum quando 
olhavam para mim e para o meu documento. Eu me sentia muito 
mal, mas agora isso vai mudar.137 

Nesse sentido, o juiz ainda sustentou que o registro público do indivíduo 

“não pode ser maior do que a própria pessoa que ele espelha, é o ato público que 

tem que ser corrigido para se moldar através dessa moldagem, dessa retificação, 

impedir situações de constrangimento para essa criança”138. 

A história de Luiza pode ser considerada pioneira no país no sentido de 

efetivar a incidência do princípio do melhor interesse do menor em favor de uma 

criança transgênera, o que, por si só, deve ser encarado como um significativo 

marco social na luta trans e nos Direitos Humanos. É confortante saber, ainda, 

que a decisão do magistrado foi tomada com base nos estudos apresentados por 

equipe interdisciplinar do AMTIGOS, o que revela a ativa atuação de diversas 

áreas do conhecimento, entre elas o Direito, com o objetivo comum de 

proporcionar a mais digna vivência possível a uma criança trans. 
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9.1.2 Caso Arthur (Espírito Santo) 

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ajuizou demanda em 

favor de Arthur, um adolescente que, apesar de ter nascido biologicamente com o 

corpo feminino, entendeu-se como homem transgênero aos quinze anos de idade. 

O jovem relata que: 

Hoje, quando penso na minha infância, em quando eu prendia o 
cabelo dentro do boné ou me recusava a usar a parte de cima do 
biquíni e usava avatares masculinos nos jogos, tudo se encaixa. 
Não tenho vergonha de ter nascido menina, só não é mais quem 
eu sou. Mas agradeço a quem eu era por me permitir chegar até 
aqui.139 

Ele expõe, ainda, as dificuldades enfrentadas durante o processo de 

autoconhecimento, o que se deu, principalmente, em razão da falta de 

informações acerca do assunto: 

Descobri a comunidade LGBT nas redes sociais. Pesquisei muito. 
Já sabia que existiam héteros e gays, mas não todas as outras 
sexualidades e que há também a questão do gênero. Pensei que 
eu era lésbica, mas nunca consegui me aceitar assim, nunca pude 
dizer essa palavra.140 

Esse problema poderia ser resolvido, por exemplo, com o incentivo aos 

debates sobre gênero e orientação sexual na Educação Básica brasileira, 

conforme amplamente defendido no capítulo anterior. Com isso, os jovens que 

passassem por essa situação saberiam lidar com ela de forma mais crítica e 

teriam uma maior consciência sobre sua própria existência, além de impedir que o 

conhecimento chegue até os menores de maneira distorcida ou até mesmo 

tendenciosa. 

O pedido do feito consistiu no direito de Arthur ser chamado pelo nome 

social em sua escola, além da retificação de seu nome e gênero em seu registro 

civil. A situação foi originada devido à recusa da instituição, tradicional colégio 
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particular de Vitória/ES, em reconhecê-lo por tal nome. Após três reuniões 

realizadas na escola, chegou-se a um acordo de que Arthur seria chamado pelo 

sobrenome, o que não foi respeitado por um professor. Além disso, o garoto 

apenas pode utilizar o banheiro de deficientes, e não o masculino, e é impedido 

de abraçar suas amigas. Em entrevista à GAZETA, a instituição informou que 

aguardava “exigências legais” para alterar os registros do aluno141. 

Em decisão publicada em 19 de janeiro de 2018, então, o adolescente, aos 

seus dezesseis anos, conquistou o direito no sentido de que seu nome social seja 

inserido nos cadastros do colégio, devendo ser respeitado pelos professores e 

demais profissionais da instituição142. No momento, o processo ainda se encontra 

em trâmite perante a 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória/ES. 

A conjuntura de Arthur ilustra a problemática acerca dos constrangimentos 

sofridos por crianças e adolescentes transgêneros no ambiente escolar, sendo 

que, no caso concreto, ainda houve resistência da instituição de ensino e 

descumprimento do acordado por um professor. Pode-se dizer, apesar disso, que 

Arthur é privilegiado em deter uma decisão judicial sobre o assunto a seu favor, já 

que a realidade facejada pelas crianças e pelos adolescentes transgêneros no 

país resume-se, na maioria das vezes, à sucumbência às humilhações ou à 

transferência de escola, resultando ambas as circunstâncias em manifesta 

violação ao princípio do melhor interesse do menor. 

 

9.1.3 Bloqueio de puberdade (Minas Gerais) 

Em Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberlândia/MG, uma 

garota transgênera conseguiu autorização judicial para se submeter a tratamentos 

de hormonioterapia visando à interrupção de sua puberdade aos doze anos de 

idade. 
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 SOUSA, Felipe. Adolescente trans consegue na Justiça direito de ser chamado pelo nome 

social em escola no ES. Disponível em: <http://pheeno.com.br/2018/02/adolescente-trans-
consegue-na-justica-direito-de-ser-chamado-pelo-nome-social-em-escola-no-es/>. Acesso em: 28 
abr. 2018. 



203 
 

A medida foi acionada pelo Ministério Público após a menina, 

acompanhada de sua mãe, recorrer ao promotor de Justiça de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Dr. Jadir Cirqueira de Souza. Este expôs 

que, a princípio, pensou que a criança era uma menina biológica, descobrindo 

tratar-se de um caso de transgeneridade apenas após ter conhecimento de sua 

história143. 

A autorização judicial foi concedida mediante a apresentação de um laudo 

profissional indicando a transexualidade da garota, na qual o juiz Dr. Lourenço 

Migliorini Fonseca Ribeiro teve como fundamentos a moderna doutrina e 

jurisprudência, bem como o princípio da proteção integral. O magistrado sustenta, 

ainda, que: 

Não se pode conceber que o pai, de forma discriminatória, impeça 
ou prejudique os tratamentos e os acompanhamentos 
psicossociais indicados, com clara violação da dignidade humana 
e do livre desenvolvimento da saúde mental do adolescente.144 

A mãe da garota relata que começou a identificar os sinais femininos desde 

os dois anos de idade da criança, quando procurou auxílio em um ambulatório 

contra a vontade do pai da menina, o que teria sido um dos motivos da posterior 

separação do casal145. 

É o caso patente do preconceito sofrido pelo transgênero dentro de seu 

próprio ambiente familiar, havendo recusa de um dos genitores em buscar 

orientação profissional para o melhor desenvolvimento de sua filha. A questão 

polemiza-se ainda mais diante da concessão de direito expressamente vedado 

para menores de idade: o bloqueio de puberdade. As decisões judiciais nesse 

sentido, como de costume, devem recorrer ao auxílio de profissionais 

especializados de outras áreas do conhecimento, com o fito de garantir a eficácia 

do princípio do melhor interesse sob um ponto de vista interdisciplinar. 
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9.1.4 Adoção de criança transgênera por mulher trans (Pernambuco) 

Um caso interessante ocorreu em Pernambuco, onde foi deferida a adoção 

de uma garota transgênera para um casal de professores, sendo que a mãe 

também é trans. A. M., de nove anos, é a segunda filha adotada pelos 

educadores, que já haviam realizado o procedimento em favor de um menino 

especial. 

A. M., antes da adoção, encontrava-se há um ano e meio em um abrigo em 

Jaboatão dos Guararapes (PE), tendo sido localizada por meio dos serviços da 

Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e da Comissão Estadual Judiciária 

de Adoção (CEJA) de Pernambuco. 

Ao considerarmos a relevância da observância do princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente e de suas integrais proteções durante a 

adoção, denota-se a louvável sensibilidade da magistrada diante do caso 

concreto. Isso porque, ao deferir a adoção de uma garota transgênera para uma 

mãe também transgênera, garante-se, ao menos em tese, o integral respeito à 

identidade de gênero da criança em seu ambiente familiar, circunstância essencial 

ao seu pleno e sadio desenvolvimento. 

É o que explica A.L.E., mãe adotiva de A.M.: 

Busco passar para ela tudo o que aprendi sozinha na vida, no 
enfrentamento diário do preconceito, a fim de que minha filha não 
vivencie o que já experimentei um dia. Ela está radiante, 
frequentando a escola, que a recebeu muito bem, e adorando ter 
um irmãozinho. Parece que são gêmeos.146 

Nessa esteira, a advogada Patrícia Gorisch, presidente da Comissão de 

Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 

reconhece a relevância social da decisão judicial: 
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Com a concretização desta adoção, finalmente teremos essa 
discussão em nosso judiciário. A juíza teve muita sensibilidade ao 
conceder a adoção de uma criança trans para uma mulher 
também transexual. Considero um marco para a Justiça e para a 
causa.147 

O resultado do processo em testilha possui um caráter nitidamente 

condizente com aquele preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

pois garantiu o amplo e integral respeito ao melhor interesse da menor ao inseri-la 

em uma família em que poderá compartilhar experiências pessoais com sua mãe 

durante todo o seu crescimento. Dessa forma, o Poder Judiciário fez com que a 

história de A. M. seja um dos grandes exemplos de aplicação do princípio em 

processos de adoção, o que deve servir de baliza para casos futuros 

semelhantes. 

 

9.1.5 AMTIGOS (São Paulo) 

No contexto estudado, mostra-se de suma importância destacar o trabalho 

desenvolvido pelo Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e 

Orientação Sexual (AMTIGOS), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP), sob a 

coordenação do psiquiatra Dr. Alexandre Saadeh. 

Segundo a página eletrônica do ambulatório148, o AMTIGOS foi criado em 

janeiro de 2010, de acordo com as “orientações propostas pela WPATH (World 

Professional Association for Transgender Health) e adaptadas para a realidade 

brasileira”. 

O atendimento tem início por meio de uma triagem previamente agendada 

por telefone, cujo objetivo consiste na efetivação do diagnóstico de 

transexualidade por psiquiatra experiente, diferenciando-o de outros transtornos 

de identidade. 
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Posteriormente, são realizadas avaliações psiquiátricas e psicológicas mais 

aprofundadas, incluindo uma bateria de testes psicológicos. Os atendimentos são 

realizados, em regra, em grupos, sem se olvidar da possibilidade de atendimento 

individual em casos que assim exijam. 

O acompanhamento tem duração mínima de dois anos, findos os quais é 

apresentado diagnóstico definitivo, reconhecendo, ou não, a transgeneridade. Em 

caso positivo, o paciente poderá ser encaminhado para a realização de 

tratamentos hormonais, fonoaudiológicos e otorrinolaringológicos no próprio 

ambulatório. É possível, também, o encaminhamento cirúrgico, de 

responsabilidade da área da endocrinologia. 

A página mencionada ressalta, ainda, que, “além da assistência, a 

pesquisa e o ensino fazem parte dos objetivos do AMTIGOS”. Nesse vértice, 

defende-se que “a produção e divulgação de conhecimento específico nessa área 

é tarefa importante e não dissociada dos atendimentos à população com 

transtorno de identidade de gênero e transexual”. 

Diante dessa breve contextualização, verifica-se a seriedade e a 

complexidade do trabalho realizado pelo AMTIGOS, o que justifica, inclusive, o 

fato de suas avaliações serem utilizadas como fundamento em julgamentos de 

demandas judiciais envolvendo crianças e adolescentes transgêneros. Apesar 

disso, vale lembrar o baixíssimo número de ambulatórios desse tipo existentes no 

país, o que dificulta, na prática, o acesso da população ao acompanhamento 

mencionado. 

 

9.2 O menor transgênero no Direito estrangeiro 

As conquistas jurídicas relativas ao reconhecimento de direitos da 

comunidade LGBT no âmbito internacional também são recentes e dependem do 

nível de desenvolvimento cultural de cada nação. 

É evidente que a questão ainda carece de um avanço considerável, 

mormente quando lembrado, por exemplo, que mais de setenta países 
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criminalizam a homossexualidade atualmente, alguns deles, inclusive, com a pena 

de morte, como é o caso do Sudão, do Irã e da Arábia Saudita. Em outros, como 

no Paquistão, há a penalização com a prisão perpétua. 

Ao mesmo tempo, a União Europeia e o Conselho da Europa, por meio da 

Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, proíbem qualquer espécie de 

discriminação em razão do sexo e da orientação sexual do indivíduo, sendo a 

ausência de legislação discriminatória um dos requisitos para a admissão dos 

Estados nesses grupos. 

Existem pautas, como a união civil e o casamento entre pessoas do 

mesmo gênero, que foram conquistadas de forma pacífica no Brasil, 

respectivamente, apenas em 2011, por força do julgamento conjunto da ADI 

4.277/DF e da ADPF 132/RJ, e em 2013, com a edição da Resolução n. 175 do 

Conselho Nacional de Justiça.  

Enquanto isso, o primeiro país a reconhecer a união civil entre pessoas do 

mesmo gênero foi a Dinamarca, em 1989, seguida da Noruega, em 1993, e da 

Suécia, no ano seguinte. Na América do Sul, o Uruguai foi a primeira nação a 

reconhecer a união civil, em 2008. O casamento, por sua vez, foi deferido pela 

primeira vez em 2001 na Holanda, com os mesmos direitos daquele celebrado por 

casais heterossexuais. Seguiu-se a mesma orientação, em 2003, na Bélgica, e, 

no ano de 2005, na África do Sul, Espanha e Canadá. Na América do Sul, o 

mesmo foi ocorrer apenas em 2010 e 2013, na Argentina e no Uruguai, 

respectivamente149. 

Mais especificamente em relação aos transgêneros, alguns países se 

destacam na efetiva garantia de seus direitos, como será melhor exemplificado a 

seguir. 
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9.2.1 Canadá 

Vale destacar, desde já, que o Canadá é o país primeiro colocado, 

juntamente com Portugal e Suécia, no ranking do Gay Travel Index 2019150, 

estudo anual realizado pelo Instituto Spartacus com o fito de verificar as melhores 

nações para se viver sendo LGBT no mundo. 

Para ordenar o ranking, a pesquisa avalia pontos positivos e negativos do 

país em relação à população LGBT, o que resulta em pontuações 

correspondentes. São considerados aspectos positivos a existência de legislação 

antidiscriminação; a possibilidade de casamentos e uniões civis homoafetivas; a 

permissão de adoção para casais homoafetivos; a previsão de direitos aos 

transgêneros; e a igual idade de consentimento para os gêneros. Como 

negativos, têm-se a influência religiosa preconceituosa; a restrição de viagem 

para portadores de HIV; a existência de leis anti-LGBTs; considerar a 

homossexualidade ilegal; a proibição de paradas do orgulho; a presença de 

moradores hostis; além das acusações, assassinatos e sentenças de morte a 

LGBTs. 

O Canadá possui, por exemplo, legislação antidiscriminação, casamento e 

união civil igualitários, permissão de adoção para LGBTs e direitos dos 

transgêneros expressamente garantidos, não tendo sido avaliado negativamente 

em nenhum quesito e obtendo nota máxima pelos critérios utilizados. 

A título de curiosidade, o Brasil encontra-se na 68ª posição do ranking, 

apesar dos recentes avanços sociais. Atribui-se isso à preocupante pontuação 

negativa acerca do número de assassinatos contra LGBTs, da existência de 

moradores hostis e da influência religiosa exercida no país. O Instituto aponta que 

houve uma queda de 13 posições em relação ao ano anterior151, após as eleições 

de 2018 e o início do Governo Bolsonaro, devido ao aumento da violência 

LGBTfóbica. 
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Consoante dados da ILGA (International Lesbian, Gay, Bissexual, Trans 

and Intersex Association) e do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o 

Código Penal canadense tipifica condutas motivadas por preconceito ou ódio 

fundado em características pessoais, entre elas a orientação sexual, e as 

organizações LGBTs funcionam de maneira independentemente e sem qualquer 

tipo de restrição152. 

Até 1969, o Canadá considerava crime a prática sexual entre pessoas do 

mesmo sexo, sendo que a descriminalização significou um importante avanço na 

luta LGBT. Foi apenas em 1977, todavia, que houve a proibição expressa de 

discriminação por orientação sexual em Quebec, por meio de uma emenda à sua 

Carta Provincial de Direitos Humanos. O mesmo ocorreu em nível nacional em 

1996, mediante emenda no Canadian Human Rights Act. Em 1985, a seção 15 do 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, parte da Constituição do Canadá, foi 

alterada para também proibir essa espécie de discriminação153. 

Mesmo antes da alteração da seção 15, porém, a Suprema Corte do 

Canadá já havia reconhecido a necessidade de se tutelar discriminações por 

orientação sexual, apesar da omissão normativa sobre o tema (Egan v. Canada; 

Vriend v. Alberta). 

Em 28 de junho de 2005, foi aprovado o Civil Marriage Act154, fazendo com 

que o Canadá fosse o primeiro país da América e quarto do mundo a permitir 

expressamente o casamento civil entre duas pessoas do mesmo gênero. Além 

disso, o pioneirismo da legislação canadense se dá em razão da não exigência de 

que os contraentes sejam residentes no país, o que permitiu que casais 

homoafetivos estrangeiros fossem até lá para celebrarem seus casamentos. 
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Mais de uma década depois, em 06 de julho de 2017, a aprovação da Bill 

C-16155 representou a inclusão, no Canadian Human Rights Act, da proibição 

expressa de discriminação por motivos de orientação sexual e identidade ou 

expressão de gênero. Ao mesmo tempo, promoveu a alteração do Código 

Criminal no sentido de tipificar tal conduta como crime de ódio, sujeito às penas 

de prisão, multa ou submissão a um “treinamento anti-preconceito”. 

No mesmo ano, houve a promulgação da Bill 89 – Supporting Children, 

Youth and Families Act156, que causou grandes polêmicas com a previsão de que 

o governo poderia retirar filhos de pais que não aceitassem suas identidades ou 

expressões de gênero. A orientação principiológica desta legislação sustenta a 

primazia dos interesses das crianças e dos adolescentes, ainda que em 

detrimento de seus genitores, garantindo seu direito de livre expressão e 

informação, além da integral proteção de suas pessoas. 

Com o objetivo de garantir a eficácia da legislação protetiva, existem 

diversas organizações nacionais canadenses que promovem e tutelam os direitos 

LGBTs. A título de exemplificação, tem-se a instituição de caridade Eagle 

Canada, que contribuiu nas lutas de pressionar a inclusão da proibição de 

discriminação por orientação sexual e identidade ou expressão de gênero no 

Human Rights Act e de intervir na Suprema Corte a favor das uniões 

homoafetivas; e a LAMBDA Foundation, uma organização sem fins lucrativos que 

promove pesquisas sobre LGBTs com o fito de erradicar o preconceito mediante 

educação pública que derrube estereótipos negativos e equivocados157. 

Demonstrando essa nítida orientação protetiva em relação à população 

LGBT, inclusive estrangeira, o Canadá renovou, até 31 de março de 2020, uma 

parceria com a Rainbow Refugee Society para dar suporte a refugiados dessa 

comunidade no país. A iniciativa consiste em conceder um auxílio para a compra 

de roupas e utensílio domésticos pelo período de um ano, sendo três meses 
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arcados pelo governo e o restante pela entidade filantrópica de assistência a 

LGBTs e portadores de HIV perseguidos158. 

Outra importante medida tomada pelo governo canadense foi a permissão 

da indicação, em documentos de identidade, da letra “X” no campo “sexo”, 

representando gênero não específico àqueles que não se identificarem com o 

binômio masculino-feminino159. A intenção, evidentemente, é fazer com que os 

indivíduos possuam documentos que correspondam à sua identidade de gênero, 

ainda que não abarcada pelos padrões sociais até então impostos. 

Ocorre que, apesar do avançado cenário em que a pauta LGBT se 

encontra no Canadá, ainda há muitos direitos a serem conquistados. Existem, por 

exemplo, diferenças entre as disciplinas dos divórcios hétero e homoafetivos, 

sendo esta mais burocrática; restrições para a doação de sangue por quem teve 

relações homossexuais no último ano; e, à exceção de Ontário e Manitoba, as 

províncias canadenses ainda permitem a realização de terapias de conversão de 

orientação sexual. 

Conclui-se, portanto, que o Canadá é um exemplo a ser seguido na 

garantia dos direitos fundamentais da população LGBT, embora deva ser 

reconhecido que até mesmo a nação mais evoluída do mundo no assunto ainda 

carece de básicos e primordiais avanços em busca da igualdade material de seus 

cidadãos independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. 
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9.2.2 Argentina 

De acordo com o Gay Travel Index 2019160, a Argentina é a 28ª colocada 

na lista de melhores países para se viver sendo LGBT. As conquistas sociais do 

país não foram suficientes para deixá-lo no topo da lista, tendo em vista a 

pontuação negativa em razão da influência religiosa e do elevado número de 

assassinatos por motivações LGBTfóbicas. 

Mas, apesar de sua posição no ranking, a Argentina possui um histórico 

bastante positivo em relação aos direitos LGBT, tendo sido, por exemplo, o 

primeiro país na América Latina a legalizar o casamento igualitário entre pessoas 

do mesmo gênero e a adoção por casais homoafetivos, em 15 de julho de 

2010161. O matrimônio igualitário foi garantido pela substituição, no Código Civil, 

dos termos “marido” e “mulher” por “contratantes”, além de previsões de direito 

sucessório, adoção conjunta, uso de sobrenome e outros concedidos apenas a 

casais reconhecidos por lei, como o recebimento de pensão e o pedido de crédito. 

Tem-se entendido que o sucesso da Argentina no avanço das lutas em prol 

dos LGBTs deveu-se, em grande parte, ao apoio da então Presidente da 

República Cristina Kirchner (2007-2015), que sempre se posicionou a favor 

destas demandas. 

Os argentinos também foram os primeiros da América Latina a aprovarem 

uma Lei de Identidade de Gênero, que garante o direito à retificação do registro 

civil independentemente de autorização judicial, além da obrigação de cobertura 

de cirurgias e tratamentos para adequação de gênero pelo sistema de saúde162. 

A Lei de Identidade de Gênero Argentina serviu de fundamento para que 

demandas de crianças e adolescentes transgêneros fossem julgadas 

procedentes, reconhecendo o direito a todos os transgêneros de serem 
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reconhecidos pelo nome e pelo sexo com que se identificam. Insta considerar que 

referida legislação serviu de exemplo para o Projeto de Lei n. 5.002/13, a Lei W. 

João Nery, tendo sido, inclusive, parabenizada pela Organização das Nações 

Unidas163. 

Ainda na seara legislativa, a Argentina possui previsão expressa em seu 

Código Civil de que a identidade de gênero do indivíduo não é definida por seus 

genitais, além da Lei n. 26.743, que dispõe que “todas as pessoas têm direito à 

vivência interna e individual de gênero tal como a sinta”. Apesar disso, não existe 

nenhuma legislação antidiscriminação em nível nacional, mas apenas em 

determinadas cidades, como Buenos Aires e Rosário. 

Ademais, a Argentina permite o alistamento militar de homossexuais desde 

2009164 e, em 2017, o Ministério da Segurança lançou o Protocolo Geral de 

Atuação de Registros Pessoais e Detenção para Pessoas Pertencentes ao 

Coletivo LGBT, determinando que a atuação das Forças Policiais e de Segurança 

Federal na detenção de pessoas dessa comunidade seja efetivada com respeito à 

integridade física, dignidade e identidade de gênero do indivíduo. O Protocolo 

permite, ainda, o recolhimento em celas separadas caso haja risco à pessoa, bem 

como o uso do banheiro e do nome social de acordo com sua autoidentificação165. 

A iniciativa governamental na promoção dos Direitos Humanos da 

população LGBT, principalmente da comunidade trans, pode ser notada em 

diversas áreas. A Escuela Popular de Formación en Género, por exemplo, 

oferece cursos a servidores públicos dos três Poderes para capacitá-los a 

produzirem projetos de lei e a exercerem suas funções institucionais com menos 

erros em relação a questões atinentes à identidade de gênero. Da mesma forma, 

Buenos Aires possui uma Defensoria Trans e uma lei que reserva 1% dos cargos 
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públicos para travestis, transexuais e transgêneros. Existe, ainda, um centro 

educativo que oportuniza a volta aos estudos para pessoas transgêneras – o 

Bachirellato Mocha Celis, que recebeu 140 matrículas só em 2015166. 

No tocante às crianças e aos adolescentes transgêneros, a Justiça 

argentina já deferiu, inclusive, a realização da cirurgia de transgenitalização em 

um menor, além da retificação de seus documentos pessoais, como será melhor 

exposto oportunamente. 

 

9.2.3 Estados Unidos da América 

O Gay Travel Index 2019167 aponta uma queda de oito posições dos 

Estados Unidos da América no ranking de melhores lugares para se viver sendo 

LGBT em relação ao ano anterior, da 39ª para a 47ª. De 2017 para 2018, já havia 

ocorrido uma queda de cinco posições. Isso se dá, em grande parte, à vitória de 

Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016, conhecido por seus 

posicionamentos intolerantes e discriminatórios em relação às minorias e que tem 

lutado para aprovar medidas restritivas à população LGBT no país. 

O presidente norte-americano causou um alvoroço social ao anunciar via 

Twitter, em 2017, que “nossas Forças Armadas devem se concentrar em uma 

vitória decisiva e avassaladora e não podem ser sobrecarregadas com os 

tremendos custos médicos e as interrupções que o transgênero nos militares 

implicaria”168.  

Apesar do tweet, o Pentágono anunciou, em dezembro daquele ano, que 

permitiria o alistamento a partir de janeiro seguinte, o que se deu com base, 

ainda, em decisões judiciais contrárias à proibição de dois Tribunais Federais. O 
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porta-voz do Pentágono, Major David Eastburn, disse que o recrutamento 

aconteceria em meio às batalhas legais169. 

Não obstante, em 23 de março de 2018, Trump autorizou ao Pentágono a 

proibição do alistamento de transgêneros nas Forças Armadas, salvo raras 

exceções. Ash Carter, Secretário de Defesa do Governo Obama, havia autorizado 

a medida em 2016. 

A exceção à vedação consiste nos transgêneros que não possuem a 

intenção de realizar a cirurgia transgenitalizadora, podendo serem aceitos nas 

Forças Armadas caso não haja a necessidade de procedimentos médicos. 

De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, existem 

entre 2.500 e 7.000 transgêneros servindo as Forças Armadas atualmente, sendo 

que cerca de 250 deles estão em processo de transição170. 

Trump também foi o autor de diversas outras medidas absolutamente 

discriminatórias contra os LGBTs, como revogar normas federais instituídas por 

Obama para garantir acesso ao banheiro de acordo com a identidade de gênero a 

estudantes de escolas públicas171, impedir que o Censo colete dados sobre a 

orientação sexual e a identidade de gênero dos norte-americanos172 e ignorar o 

mês do Orgulho LGBT da Casa Branca por dois anos consecutivos173. 

Nesse contexto, vale lembrar a dura história da luta LGBT nos Estados 

Unidos da América, que, apesar dos recentes retrocessos, ainda são tidos como 

referência da pauta. 
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A Sociedade para os Direitos Humanos, primeira organização LGBT do 

país, foi fundada em 1924, tendo sido fechada no ano seguinte por razões 

políticas. Apenas em 1962 houve a primeira revogação de uma lei proibindo 

condutas homossexuais, no Estado de Illinois, enquanto a Associação 

Psiquiátrica dos EUA elencava a homossexualidade como doença mental até 

1973174. 

O primeiro grande movimento social dessa luta teve como estopim uma 

batida policial em um bar gay de Nova Iorque, o Stonewall Inn, em 1969, levando 

centenas de pessoas às ruas. Em 1977, Harvey Milk é o primeiro político 

assumidamente gay eleito em San Francisco, tendo sido baleado no ano 

seguinte. Ainda em 1986, no caso Bowers v. Hardwick, a Suprema Corte declarou 

que “não está muito propensa a reconhecer a sodomia como direito fundamental, 

mesmo na privacidade de sua casa”. As uniões civis homoafetivas só foram 

permitidas no ano de 2000, em Vermont. Três anos mais tarde, a Suprema Corte 

dos EUA modifica seu entendimento no caso Lawrence v. Texas, derrubando a lei 

anti-sodomia do Texas. 

No ano de 2009 ocorre a aprovação do Matthew Shepard and James Byrd 

Jr Act175, que coíbe crimes contra a orientação sexual em todo o território 

americano. Em relação aos transgêneros, entretanto, não existe proteção federal 

expressa, dependendo da legislação de cada Estado. 

O Governador da Califórnia Jerry Brown, em 2011, sancionou uma lei 

(SB48) que determina a inclusão de tópicos de história dos homossexuais norte-

americanos nos ensinos fundamental e médio do Estado. O objetivo da lei é expor 

aos estudantes as contribuições de LGBTs americanos para a história e para a 

sociedade do país, com o fito de proporcionar às crianças e aos adolescentes 

uma formação tolerante às diferenças e até mesmo inspiradora. Entre as 
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exposições de motivo da lei, destacam-se os elevados índices de bullying e de 

suicídio por jovens LGBTs em razão do preconceito sofrido176. 

Cumpre mencionar, ainda, que, à semelhança do Guia Prático elaborado 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria 

(American Academy of Pediatrics – AAP) publicou, no ano de 2016, uma cartilha 

intitulada “Supporting & Caring for Transgender Children”177 (Suporte e Cuidado 

para Crianças Transgêneras, em tradução livre). O documento foi resultado de 

uma iniciativa da seção LGBT Health & Wellness (seção de saúde e bem-estar 

para LGBTs) da AAP em parceria com a Human Rights Campaign Foundation, 

uma fundação que visa à melhoria das condições de vida de lésbicas, gays, 

bissexuais, transgêneros e queers (LGBTQ), buscando a adoção de políticas e 

práticas de inclusão para essa população. 

Apesar disso, atualmente existem mais de cinquenta projetos em trâmite 

nos Estados Unidos visando à limitação de direitos dos transgêneros, conforme 

indicam dados da ONG Centro Nacional para Igualdade de Gênero178. As 

pesquisas de opinião da população, entretanto, indicam, por exemplo, que 57% 

dos americanos são a favor da utilização de banheiros de acordo com a 

identidade de gênero autopercebida. Além disso, em 2017, 62% da população 

apoiava o casamento entre pessoas do mesmo gênero, enquanto apenas 35% 

das pessoas pensavam assim em 2001179. Ainda é pouco, mas revela-se um 

avanço da sociedade na compreensão e no apoio à causa LGBT, cuja luta ainda 

está longe de terminar. 
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9.3 Casos de menores transgêneros em outros países 

A partir de uma pesquisa de casos concretos de sucesso envolvendo 

crianças e adolescentes transgêneros, verifica-se que são nos Estados Unidos 

que se tem o maior número de histórias bem-sucedidas divulgadas sobre 

menores trans, em diametral dissonância com o que ocorre no Brasil. Por isso, 

serão selecionados para análise alguns dos casos de maior repercussão social 

naquele país, além de outras situações relevantes ocorridas nas demais nações 

estudadas – Canadá e Argentina. 

Todos os casos a seguir ilustrados são exemplos resultantes da 

compilação realizada por Gabriela Mateos para o site HypeScience180, na qual 

aborda dez histórias de luta e conquista de crianças e adolescentes transgêneros 

ao redor do mundo. 

 

9.3.1 Caso Coy (EUA) 

Coy Mathis é uma menina transgênera que, aos seis anos de idade, foi 

impedida de utilizar o banheiro feminino na escola em que estudava, no Colorado, 

sendo obrigada a frequentar o masculino ou o de funcionários. Ela se identificava 

com o gênero feminino desde seus dezoito meses de vida. 

Diante disso, seus pais, no ano de 2013, após retirarem a criança da 

escola, ingressaram com ação judicial em face do distrito escolar acusando-o de 

violação à lei antidiscriminação do Estado. 

Os genitores de Coy optaram por publicizar o caso com o fito de obterem 

apoio popular na demanda, conduta pela qual foram duramente criticados devido 

à exposição a que submeteram a criança. Apesar disso, a Junta dos Direitos Civis 
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do Colorado decidiu favoravelmente à garota, repreendendo a escola pela postura 

adotada no caso em comento181. 

Em razão da dimensão popular que o caso tomou, a história de Coy foi 

retratada em um documentário nomeado “Growing Up With Coy”, que estreou em 

16 de junho de 2016 no Festival de Cinema Human Rights Watch, em Nova 

Iorque. 

O episódio, entretanto, não foi capaz de impedir que o atual presidente dos 

Estados Unidos da América, Donald Trump, anulasse norma editada por Barack 

Obama que possibilitava o uso de banheiros nas escolas de acordo com a 

identidade de gênero dos estudantes182. 

 

9.3.2 Caso Jazz Jennings (EUA) 

A adolescente Jazz Jennings, de treze anos de idade, reconhece-se como 

menina desde sua mais remota existência, tendo sido diagnosticada com 

transtorno de identidade de gênero aos cinco anos. 

Desde então deu início ao seu processo de transição, realizando, na 

puberdade, tratamentos hormonais para inibir o desenvolvimento de 

características masculinas. 

Jazz ficou conhecida ao escrever um livro relatando suas experiências 

enquanto transgênera, o qual recebeu o título de “I am Jazz”. Além disso, a garota 

é cofundadora honorária da The Transkids Purple Rainbow, uma instituição 

americana de apoio aos transgêneros. 
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Diante da visibilidade que conquistou na comunidade LGBT, atualmente 

Jazz possui um canal no YouTube no qual fala sobre sua vida e sobre a pauta e 

as lutas transgêneras. Em 2015, a adolescente estreou em uma série de TV 

homônima ao seu livro produzida pelo canal norte-americano TLC, também 

focada em apresentar seu cotidiano como garota transgênera. 

Paralelamente à Educação, sabe-se da relevância dos meios de 

comunicação para a disseminação de informações na sociedade. Dessa forma, a 

visibilidade de casos como o de Jazz mostra-se oportuna à medida que leva à 

população debates relevantes sobre identidade de gênero, ainda que por meio de 

simples vídeos publicados na internet. 

 

9.3.3 Caso Isaak Wolfe (EUA) 

Isaak Wolfe foi um estudante transgênero norte-americano que reivindicou, 

em sua formatura em maio de 2013, que fosse chamado em voz alta pelo seu 

nome masculino. Além disso, também pretendia candidatar-se a “rei do baile”, 

mas houve o deferimento apenas de sua inscrição como “rainha” do evento. 

Durante a formatura, entretanto, foi chamado pelo seu nome registral, mas 

isso não o abalou. Conforme relatado por Gabriela Mateos, o estudante “ficou 

feliz, pois isso chamou a atenção de todo o país para questão e ‘vai fazer a 

diferença para as pessoas no futuro’”183. 

À época do estudo realizado, Isaak era estudante universitário, atuando na 

militância como ativista transgênero e tendo recebido um prêmio da ACLU (União 

Americana pelas Liberdades Civis) “por sua contribuição aos direitos civis e 

liberdade”. 
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 MATEOS, Gabriela. Op. cit. 
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9.3.4 Caso Luana (Argentina) 

Em setembro de 2013, Luana foi a mais jovem transexual argentina, aos 

seis anos de idade, a conquistar o reconhecimento de sua identidade de gênero, 

com a consequente retificação de seu registro civil. A vitória se deu com fulcro na 

mencionada Lei de Identidade de Gênero Argentina. 

Luana, também conhecida por Lulu, teve o apoio incondicional de sua mãe, 

Gabriella, durante todo o processo. Relata-se que a genitora da menina escreveu 

a Daniel Scioli, governador de Buenos Aires, e a Cristina Kirchner, presidente da 

Argentina, dizendo “que sua filha, apesar de ter nascido homem, se identificava 

como uma menina desde o momento em que foi capaz de falar”184. 

A realidade argentina nos mostra a importância de se aprovar uma 

legislação que discipline a questão, o que se revela diante das histórias de 

sucesso de transgêneros que conquistaram o direito à retificação do registro civil 

por meios legais. 

 

9.3.5 Caso Natalia (Argentina) 

No ano de 2007, também na Argentina, Natalia foi a primeira menor de 

idade a obter autorização judicial para a realização da cirurgia de 

transgenitalização na América Latina, além da retificação de seu registro civil. 

A jovem, com 17 anos de idade, conquistou esses direitos após um 

processo judicial que tramitou por três anos. Na sentença favorável, o juiz 

fundamentou alegando que o Código Civil argentino, ao disciplinar o transplante 

de órgãos, reconhece a capacidade psicológica dos menores para decidirem 

                                                           
 

184
 Idem. 
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sobre seus corpos185. Outro dispositivo mencionado na decisão foi o artigo 12 da 

Convenção dos Direitos das Crianças186. 

A vitória na Justiça se deu após duas negativas judiciais intentadas pelos 

pais de Natalia, momento no qual levaram o caso à mídia e, com base na 

recomendação de psicólogos, a medida foi deferida mediante supervisão 

psicológica até os 21 anos de idade. 

 

9.3.6 Caso Wren Kauffman (Canadá) 

O garoto Wren Kauffman se identificou com o gênero masculino desde os 

seus quatro anos de idade, decidindo assumir publicamente sua autopercepção 

enquanto homem transgênero no ano de 2013, aos onze anos. 

Após grandes questionamentos familiares, seus pais procuraram um 

psiquiatra, oportunidade na qual foram orientados a deixá-lo viver e se 

desenvolver como um menino. Então, foi submetido a tratamentos de 

hormonioterapia, o que possibilitou que, caso queira, poderá realizar a cirurgia de 

transgenitalização. 

Wren aconselha a crianças como ele: “Diga a seus pais. Eles podem não 

ser os mais compreensíveis às vezes, mas eles te amam e tudo vai ficar bem”187. 

Todavia, infelizmente, como visto, o apoio e o auxílio dos pais nem sempre 

ocorre, o que impede que o acompanhamento profissional seja providenciado em 

tempo de não comprometer o crescimento saudável da criança e do adolescente, 
                                                           
 

185
 EL MUNDO. Argentina autoriza por primera vez una operación de cambio de sexo a un menor. 

Disponível em: <http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/26/internacional/1190758933.html>. 
Acesso em: 26 jun. 2018. 
186

 “1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios 
juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a 
criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e 
maturidade da criança. 
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em 
todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio 
de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da 
legislação nacional.” 
187

 MATEOS, Gabriela. Op. cit. 
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além de ensejar o ajuizamento de ações judiciais visando ao suprimento do não 

consentimento imotivado dos pais. 

 

9.4 Evolução da jurisprudência nacional e internacional sobre a 

pauta transgênera 

Como anteriormente exposto, a primeira sentença favorável a uma pessoa 

transgênera no Brasil foi proferida no ano de 1970, pelo então juiz da Vara de 

Registros Públicos da Comarca de São Paulo, Dr. Rui Geraldo Camargo Viana, 

deferindo a retificação de seu registro civil para adequá-lo à sua identidade de 

gênero. 

Referida sentença foi baseada em um laudo médico produzido à época, o 

que demonstra a importância da inclusão das questões de gênero e diversidade 

no universo acadêmico, possibilitando a produção de conhecimento científico apto 

a embasar a evolução social e a superação de preconceitos. 

O entendimento, porém, foi isolado e demorou décadas para se 

transformar em jurisprudência consolidada, o que se atribui à marginalização da 

comunidade transgênera e à falta de informação da sociedade como um todo 

acerca da problemática. 

Com isso, foi apenas em 2009 que um Tribunal Superior se manifestou 

sobre o tema. O STJ, no histórico julgamento do Recurso Especial nº 

1008398/SP, reconheceu o direito de alteração do nome e do sexo no registro 

civil de um indivíduo transgênero sem qualquer anotação no documento. Somente 

oito anos depois, em 2017, decidiu-se, na mesma Corte, pela possibilidade de 

retificação do registro sem a prévia realização da cirurgia de transgenitalização 

(REsp nº 1626739/RS). 

No ano seguinte, o STF pacificou a questão por meio do julgamento da ADI 

4.275, garantindo “aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente 

da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou 
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patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro 

civil”. 

Verifica-se, com isso, um lapso de 48 anos entre a primeira sentença 

favorável sobre o tema e a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no 

mesmo sentido, restando evidente a lentidão da jurisprudência no que diz respeito 

à defesa dos direitos trans. 

Isso sem se olvidar, ainda, do fato de que foi necessário todo esse tempo 

para que fosse pacificada uma simples questão: o direito ao nome. O mencionado 

atraso jurisprudencial se deve, em grande parte, à dificuldade da sociedade em 

superar discussões básicas relativas aos transgêneros, como a garantia de seus 

mais essenciais direitos personalíssimos. 

Destarte, denota-se que a pauta trans tem sido abordada pelos tribunais 

brasileiros, em sua imensa maioria, tão somente em relação ao direito o nome. 

Acredita-se, porém, que, com o julgamento da ADI 4.275, sedimentado pelo 

Provimento n. 73 do CNJ, serão abertas portas para outras discussões atinentes 

à população transgênera, como, por exemplo, o uso do banheiro de acordo com a 

identidade de gênero (Tema de Repercussão Geral nº 778, pendente de 

julgamento pelo STF), questões relativas ao acesso à saúde e ao processo 

transgenitalizador, debates sobre orientação sexual e identidade de gênero na 

Educação Básica, discussões previdenciárias e, inclusive, a proteção das 

crianças e dos adolescentes transgêneros. 

Ao menos nossos Tribunais Superiores, ainda que atrasados, estão 

decidindo favoravelmente às demandas trans, e anseia-se que a eficácia 

vinculante e erga omnes desses julgamentos resultem em uma evolução de toda 

a sociedade no sentido da erradicação do preconceito. 

A análise do cenário internacional sobre o assunto, por outro lado, depende 

de inúmeras variantes culturais, sociais e geográficas, sobretudo sob o ponto de 

vista ocidente versus oriente. Ao mesmo tempo em que existem países como a 

Argentina, onde foi aprovada uma Lei de Identidade de Gênero e existe decisão 

judicial autorizando procedimento cirúrgico para menores de idade, outras nações 
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ainda criminalizam a homossexualidade com pena de morte, como a Arábia 

Saudita. 

Assim sendo, revela-se necessária uma análise individual e peculiar de 

cada país, embora seja possível afirmar que a pauta transgênera ainda 

representa uma discussão nova no cenário mundial como um todo. E esse 

movimento social é refletido nos tribunais e nas casas legislativas, que têm sido 

instados a enfrentarem a questão – pelo menos nos países democráticos, em que 

é permitido o debate sobre o tema. 

Conclui-se, portanto, que, apesar dos problemas apontados até mesmo 

nas nações mais evoluídas no assunto, o Brasil possui bons exemplos para guiar 

seus próximos passos em busca de uma sociedade justa e livre de qualquer 

espécie de preconceito ou discriminação. 
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CONCLUSÃO 

A questão relativa às crianças e aos adolescentes transgêneros, como 

amplamente estudado, ainda carece de atenção estatal no tocante à sua 

regulamentação. Desse modo, o silêncio sobre o tema compromete, na prática, a 

efetivação dos direitos fundamentais dessa parcela da população, que depende 

da burocrática autorização judicial para tanto. 

A realidade enfrentada pelos menores transgêneros representa uma 

inegável violação aos princípios que visam à garantia de sua proteção e de seu 

melhor interesse, uma vez que não possuem qualquer respaldo eficaz às suas 

demandas íntimas e pessoais. 

A situação da comunidade LGBT em nosso cenário nacional revela 

uma sociedade que, além de preconceituosa, discriminatória e marginalizadora, 

não se mostra interessada ou mobilizada perante a questão. Com isso, a inércia 

legislativa e a morosidade judicial, somadas à ausência de políticas públicas em 

prol desses indivíduos, contribuem para a manutenção dos estigmas sociais que 

envolvem a sexualidade e a autopercepção de gênero. 

Esse quadro poderia ser amenizado, é claro, pela movimentação 

conjunta dos três Poderes em favor dos interesses dessa minoria, mas isso não é 

visto na prática. Ao mesmo tempo, a Educação e a mídia possuem um papel 

central na conscientização da população e na propagação de informações sobre o 

assunto, cujos potenciais devem ser aproveitados ao máximo por seus 

respectivos responsáveis. 

Sob o ponto de vista jurídico da problemática, acredita-se que a 

elaboração de uma legislação federal específica protetiva e inclusiva às crianças 

e aos adolescentes transgêneros é uma medida que se impõe com urgência, uma 

vez que se encontram absolutamente marginalizados de qualquer disciplina legal. 

Esse fato os coloca em uma situação de alarmante perigo, tendo em vista a 

condição peculiar em que se encontram, conforme reconhecido pelo artigo 6º do 

ECA. Essa necessidade de tutela específica exige uma atenção especial do 



227 
 

Estado para a questão, de modo que o silêncio sobre a questão se revela 

inadmissível em nossa dinâmica constitucional. 

Por isso, a presente pesquisa servirá de fundamento para a sugestão 

de um projeto de Lei de Identidade de Gênero, inspirado e à semelhança do PL 

5.002/13 e das legislações estrangeiras correlatas, com destaque à argentina e à 

canadense. A conveniência da atual proposta, porém, reside na minuciosa 

atenção dada à disciplina sob o prisma do melhor interesse da criança e do 

adolescente, visando à sua integral proteção e à garantia de seu desenvolvimento 

sadio de acordo com suas próprias concepções sobre si. 

Com isso, a disciplina proposta enfrentará expressamente a 

problemática dos menores transgêneros, buscando o que se acredita ser a melhor 

e mais razoável solução para o problema de sua invisibilidade perante o Estado. 

Destarte, propõe-se, em um primeiro momento, a alteração das idades 

mínimas exigidas para a submissão do indivíduo ao processo transgenitalizador, 

que pode ser sintetizado da seguinte maneira: (i) acompanhamento clínico e 

psicológico para qualquer idade; (ii) 8 anos para o bloqueio de puberdade; (iii) 14 

anos para os demais tratamentos hormonais e procedimentos simples; e (iv) 18 

anos para procedimentos cirúrgicos. Essas idades, entretanto, não possuem um 

caráter absoluto, podendo ser relativizadas, para mais ou para menos, de acordo 

com uma triagem a ser realizada pela equipe multidisciplinar, composta também 

por um pediatra, ou mediante comando judicial, cujas fundamentações deverão 

considerar as influências exercidas pelo meio social em que a criança e o 

adolescente se desenvolveram na construção de sua consciência de gênero. 

Ademais, sugere-se que a conclusão do diagnóstico médico deve 

resultar negativa apenas na hipótese de eminente risco de dano grave à saúde 

física ou mental do transgênero, dispensando-se o então necessário “diagnóstico 

de transexualismo”. Entende-se, também, que o acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar não deve ser exigido por um período mínimo, cabendo aos 

profissionais competentes determinarem a necessidade e a conveniência da 

medida por meio de uma avaliação continuada. 
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No que diz respeito à intervenção do poder familiar no livre 

desenvolvimento do menor, a proposta consiste na elaboração de uma legislação 

que possibilite o suprimento judicial do consentimento dos pais ou dos 

representantes legais do menor em relação à retificação de seu registro civil e às 

intervenções realizadas pelo Sistema Único de Saúde. O procedimento deverá 

ser simples e célere, contando com a assessoria integral e gratuita da Defensoria 

Pública e com a intervenção do Ministério Público como custos legis. 

Sugere-se que os julgamentos dos casos submetidos a esse 

procedimento fundamentem-se no parecer de equipe multiprofissional à 

disposição do Juízo, bem como nas provas produzidas durante a instrução 

processual – pericial, testemunhal e, se o caso permitir, depoimento pessoal das 

partes. 

Com isso, acredita-se que as crianças e os adolescentes transgêneros 

teriam maior facilidade e mais instrumentos disponíveis para a promoção de seus 

Direitos Humanos, situação cuja urgência se revela diante da omissão do Estado 

sobre o assunto e da discriminação a que essa comunidade é submetida em 

nossa sociedade. 

A evolução social e a recepção das pautas transgêneras devem ocorrer 

em consonância com a abordagem da questão pelo Direito, que deverá utilizar 

suas diversas ferramentas disponíveis para a integral proteção de nossas 

crianças e de nossos adolescentes sem qualquer distinção. Uma das mais 

brilhantes, embora árduas, missões do Direito é erradicar de nossa sociedade as 

desigualdades, as discriminações e os preconceitos. Garantir a observância dos 

princípios constitucionais é uma função intrínseca à atuação do jurista em nossa 

atualidade, não sendo admissível qualquer desídia da Justiça em sentido 

contrário. 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PROJETO DE LEI DE IDENTIDADE DE 

GÊNERO 

 

PROJETO DE LEI Nº ______/____ 

 

Dispõe sobre o direito à identidade de gênero 
e altera dispositivos da Lei n. 6.015/73  

(Lei de Registros Públicos) e da Lei n. 8.069/90  
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

LEI JOÃO W. NERY 

LEI DE IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º – Toda pessoa tem direito: 

I – ao reconhecimento de sua identidade e expressão de gênero; 

II – ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua identidade ou 

expressão de gênero; 

III – a ser tratada de acordo com sua identidade ou expressão de gênero e, 

em particular, a ser identificada dessa maneira nos instrumentos que acreditem 

sua identidade pessoal a respeito do/s prenome/s, da imagem e do sexo com que 

é neles registrada. 

Art. 2º – Entende-se por identidade de gênero a vivência interna e 

individual deste tal como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não 

com o sexo atribuído ao nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo e 

levando-se em consideração as peculiaridades do desenvolvimento pessoal e 

social de cada indivíduo. 
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Parágrafo único. O exercício do direito à identidade de gênero e sua 

expressão pode envolver, mas não exige, a modificação da aparência ou da 

função corporal através de meios farmacológicos, cirúrgicos, hormonais ou de 

outra índole, desde que isso seja livremente escolhido, informado e consentido, 

além de outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de fala e 

maneirismos. 

Art. 3º – Toda pessoa, independentemente de sua idade, poderá solicitar a 

retificação registral de sexo e a mudança do prenome e da imagem registradas na 

documentação pessoal, sempre que não coincidam com a sua identidade ou 

expressão de gênero autopercebida. 

Art. 4º – Toda pessoa que solicitar a retificação registral de sexo e a 

mudança do prenome e da imagem, em virtude da presente Lei, deverá observar 

os seguintes procedimentos: 

I – se o solicitante, sendo alfabetizado, for maior de dezoito anos ou 

emancipado, deverá, diretamente no Cartório de Registro competente: 

a) apresentar uma solicitação escrita, livre de qualquer formalidade, na qual 

deverá manifestar que, de acordo com a presente Lei, requer a retificação 

registral de seu nome, sexo e imagem e a emissão de novos documentos 

pessoais correspondentes, conservando os números originais; 

b) indicar de maneira expressa, na solicitação escrita mencionada na 

alínea anterior, o(s) novo(s) prenome(s) e o sexo escolhidos para que sejam 

inscritos; 

II – se o solicitante não alfabetizado for maior de dezoito anos, deverá, 

diretamente no Cartório de Registro competente: 

a) manifestar verbalmente a intenção de proceder à retificação registral de 

seu nome, sexo e imagem e de emissão de novos documentos pessoais 

correspondentes, conservando os números originais, o que será devidamente 

reduzido a termo pelo oficial competente; 
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b) indicar de maneira verbal, no momento da redução a termo mencionada 

na alínea anterior, o(s) novo(s) prenome(s) e o sexo escolhidos para que sejam 

inscritos; 

III – se o solicitante for menor de dezoito anos e não emancipado, deverá: 

a) diretamente no Cartório de Registro competente, apresentar uma 

solicitação escrita, livre de qualquer formalidade, firmada por seus representantes 

legais e em expressa conformidade com a vontade da criança ou do adolescente, 

na qual deverá manifestar que, de acordo com a presente Lei, requer a retificação 

registral de seu nome, sexo e imagem e a emissão de novos documentos 

pessoais correspondentes, conservando os números originais. 

b) não havendo o consentimento de seus representantes legais, pleitear o 

seu suprimento judicial, mediante tramitação prioritária de procedimento 

sumaríssimo com assessoria integral e gratuita pela Defensoria Pública e com 

intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, devendo-se 

sempre levar em consideração os princípios de capacidade progressiva e 

interesse superior da criança e do adolescente. Além disso, o juiz contará com o 

auxílio de uma equipe multidisciplinar à disposição do Juízo, podendo deferir a 

produção de prova pericial pertinente, bem como a oitiva de testemunhas e, não 

havendo contraindicações, o depoimento pessoal das partes. 

Parágrafo único. Em nenhum caso serão requisitos para a retificação do 

registro: 

I – intervenção cirúrgica de transgenitalização total ou parcial; 

II – terapias hormonais; 

III – qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou 

médico; 

IV – autorização judicial, salvo nos casos expressamente previstos nesta 

Lei. 
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Art. 5º – Cumpridos os procedimentos estabelecidos no artigo anterior, sem 

necessidade de nenhum trâmite judicial ou administrativo não previsto 

expressamente nesta Lei, o/a funcionário/a autorizado/a do cartório deverá: 

I – registrar no registro civil das pessoas naturais a mudança de sexo e 

prenome(s); 

II – emitir uma nova certidão de nascimento e uma nova carteira de 

identidade que reflitam a mudança realizada; 

III – informar imediatamente aos órgãos responsáveis pelos registros 

públicos para que se realize a atualização de dados eleitorais, de antecedentes 

criminais, peças judiciais e outros que se repute necessários. 

§ 1º – Nos novos documentos, fica proibida qualquer referência à presente 

Lei ou à identidade anterior, salvo com autorização por escrito do solicitante. 

§ 2º – Os trâmites previstos na presente Lei serão gratuitos, pessoais, e 

não será necessária a intermediação de advogados/as ou gestores/as. 

§ 3º – Os trâmites de retificação de sexo e prenome(s) realizados em 

virtude da presente Lei serão sigilosos. Após a retificação, só poderão ter acesso 

à certidão de nascimento original aqueles que contarem com autorização escrita 

de seu titular ou por determinação judicial. 

§ 4º – Não se dará qualquer tipo de publicidade à mudança de sexo e 

prenome(s), salvo expressa autorização pelo/a titular dos dados. Não será 

realizada a publicidade na imprensa que estabelece a Lei n. 6.015/73 (arts. 56 e 

57). 

Art. 6º – A retificação do registro civil, nos termos do artigo 4º desta Lei, 

não alterará a titularidade dos direitos e obrigações jurídicas que pudessem 

corresponder à pessoa com anterioridade à mudança registral, nem daqueles que 

provenham das relações próprias do Direito de Família em todas as suas ordens 

e graus, as quais se manterão inalteráveis, incluída a adoção. 
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§ 1º – Da alteração do prenome em cartório prosseguirá, necessariamente, 

a mudança de prenome e gênero em qualquer outro documento, como diplomas, 

certificados, carteira de identidade, CPF, passaporte, título de eleitor, Carteira 

Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

§ 2º – A efetivação das alterações mencionadas no parágrafo anterior 

poderá ser realizada por simples solicitação ao órgão, autoridade ou qualquer 

responsável competente. 

§ 3º – Preservará a maternidade ou paternidade da pessoa trans no 

registro civil de seus/suas filhos/as, retificando automaticamente também tais 

registros civis, se assim solicitado, independente da vontade da outra 

maternidade ou paternidade. 

§ 4º – Preservará o matrimônio da pessoa trans, também retificando 

automaticamente, se assim solicitado, a certidão de casamento, 

independentemente de configurar uma união homoafetiva ou heteroafetiva. 

§ 5º – Em qualquer caso, serão mantidos os números do Registro Geral 

(RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do solicitante como garantia da 

continuidade jurídica de suas relações anteriores. 

Art. 7º – É dever do Estado garantir o acesso integral, igualitário e gratuito, 

por meio do Sistema Único de Saúde, a todos os transgêneros, transexuais, 

travestis e intersexuais que pretendam se submeter a qualquer dos 

acompanhamentos, tratamentos, procedimentos ou intervenções referentes ao 

processo transgenitalizador, observadas as limitações expressas nesta Lei. 

Art. 8º – Toda pessoa transgênera, transexual, travesti ou intersexual, a fim 

de adequar seu corpo ou sua mente à sua identidade ou expressão de gênero 

autopercebida, poderá recorrer, junto ao Sistema Único de Saúde, por meio de 

sua atenção básica e/ou especializada: 

I – independentemente de sua idade, a acompanhamento clínico e 

psicológico; 

II – a partir dos oito (8) anos de idade, ao bloqueio de puberdade; 
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III – a partir dos catorze (14) anos de idade, aos tratamentos de 

hormonioterapia e demais procedimentos simples, desde que reversíveis; 

IV – a partir dos dezoito (18) anos de idade, às intervenções cirúrgicas 

irreversíveis totais ou parciais. 

§ 1º – Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento 

informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário qualquer tipo de 

diagnóstico ou tratamento médico, hormonal, psicológico ou psiquiátrico, ou 

autorização judicial ou administrativa, salvo exigência expressa desta Lei. 

§ 2º – No caso das pessoas que ainda não tenham dezoito (18) anos de 

idade e não sejam emancipadas, a submissão às medidas previstas neste artigo 

dependerá de autorização escrita de seus responsáveis legais, podendo ser 

pleiteado o suprimento judicial deste consentimento nos termos do art. 4º, III, “b”, 

desta Lei. 

§ 3º – Todas as medidas indicadas neste artigo serão devidamente 

acompanhadas por uma equipe multidisciplinar composta por médico-psiquiatra, 

cirurgião, endocrinologista, psicólogo, assistente social e, no caso de crianças e 

adolescentes, pediatra. 

§ 4º – Qualquer das intervenções previstas neste artigo somente poderá 

ser negada no caso de eminente risco de dano grave à saúde física ou mental do 

paciente que se submeteria à medida, mediante laudo fundamentado elaborado 

pela equipe multidisciplinar. 

§ 5º – A necessidade de continuidade do acompanhamento mencionado no 

inciso I deste artigo será continuamente avaliada pela equipe multidisciplinar. 

§ 6º – As idades mínimas definidas nos incisos II a IV deste artigo não 

possuem fixação absoluta, ficando sua flexibilização, para mais ou para menos, a 

critério de parecer fundamentado a ser elaborado pela equipe multidisciplinar, o 

qual deverá levar em consideração as peculiaridades do desenvolvimento pessoal 

e social de cada indivíduo. 
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§ 7º – Havendo discordância com o laudo ou com o parecer da equipe 

multiprofissional mencionados nos §§ 4º, 5º e 6º, poderá o indivíduo interessado 

pleitear a autorização judicial para submissão às medidas pretendidas. Caso o 

solicitante seja menor de dezoito anos e não emancipado, observar-se-á o 

disposto no art. 4º, III, “b”, desta Lei se houver a necessidade de suprimento 

judicial da autorização dos pais ou responsáveis legais. 

§ 8º – A idade máxima para submissão aos procedimentos mencionados 

neste artigo é de setenta e cinco (75) anos, exceto ao elencado no inciso I, para o 

qual não existe limitação. 

Art. 9º – O acompanhamento pela equipe multidisciplinar, em qualquer das 

hipóteses de que tratam esta Lei, inclusive para submissão a procedimentos 

cirúrgicos irreversíveis, não possui limitações temporais mínimas nem máximas, 

ficando sua necessidade e sua continuidade condicionadas à avaliação 

continuada a ser realizada pela equipe multidisciplinar. 

Parágrafo único. Ao disposto no caput deste artigo também se aplica a 

previsão do art. 8º, §7º. 

Art. 10 – Além do Sistema Único de Saúde, os tratamentos referidos no art. 

8º também deverão ser oferecidos pelas operadoras definidas nos incisos I e II do 

§1º do art. 1º da Lei n. 9.656/98, por meio de sua rede de unidades conveniadas. 

Parágrafo único. É vedada a exclusão de cobertura ou a determinação de 

requisitos distintos daqueles especificados na presente Lei para a realização dos 

procedimentos elencados. 

Art. 11 – Deverá ser respeitada a identidade de gênero adotada pelas 

pessoas que usem um prenome distinto daquele que figura em seus documentos 

pessoais e ainda não tenham realizado a retificação registral. 

§ 1º – O nome social requerido deverá ser usado para a citação, chamadas 

e demais interações verbais ou registros em âmbitos públicos ou privados. 

§ 2º – Caberá a todos os órgãos, instituições e estabelecimentos, públicos 

e privados, a observância do respeito à identidade e à expressão de gênero dos 
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indivíduos, inclusive capacitando seus servidores e funcionários para que seja 

realizado um atendimento respeitoso aos transgêneros, transexuais, travestis e 

intersexuais. 

Art. 12 – Caberá ao Poder Público, em âmbitos federal, estadual e 

municipal, a promoção de políticas públicas visando à conscientização da 

população acerca do disposto nesta Lei e à garantia de sua efetividade. 

Art. 13 – Os pais e/ou responsáveis legais que, após o suprimento judicial 

de seu consentimento para a aplicação de qualquer medida disposta nesta Lei, 

obstaculizarem sua efetivação de qualquer forma, estarão sujeitos à penalidade 

de advertência a ser imposta pelo juiz mediante provocação de qualquer 

interessado, da Defensoria Pública ou do Ministério Público. 

Parágrafo único. A reiteração da conduta descrita no caput deste artigo, 

configurada pela imposição de três advertências, poderá ensejar a suspensão ou 

a perda do poder familiar, nos moldes dos artigos 1.637, caput, e 1.638, inciso IV, 

ambos do Código Civil (Lei n. 10.406/02), a serem apuradas em ação própria. 

Art. 14 – Toda pessoa transgênera, transexual, travesti ou intersexual tem 

direito ao uso do nome social nos registros escolares e acadêmicos da Educação 

Básica e Superior do país, o que deverá ser solicitado durante a matrícula ou a 

qualquer momento. 

Parágrafo único. No caso de estudantes menores de dezoito (18) anos de 

idade e não emancipados, a solicitação deverá ser realizada por meio de seus 

representantes legais ou, ausente o consentimento destes por qualquer motivo, 

poderá ser pleiteado o seu suprimento judicial nos termos do art. 4º, III, “b”, desta 

Lei. 

Art. 15 - Toda norma, regulamentação ou procedimento deverá respeitar o 

direito humano à identidade e à expressão de gênero das pessoas, devendo 

interpretá-los e aplicá-los sempre em favor do acesso a esse direito. 
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Art. 16 – Deverão ser observadas, naquilo que não forem contrárias ao 

disposto nesta Lei, as regulamentações pertinentes ao tema editadas pelo 

Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. 

Art. 17 – O artigo 58 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 58. O prenome será definitivo, exceto nos casos de 
discordância com a identidade ou expressão de gênero 
autopercebida, para os quais se aplicará a Lei de Identidade de 
Gênero. Admite-se, também, a substituição do prenome por 
apelidos públicos notórios. 

Art. 18 – Os artigos 3º, 4º, 5º, 16 e 18, todos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), passam a vigorar com as seguintes redações: 

Art. 3º, Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-
se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, orientação sexual, 
identidade ou expressão de gênero, raça, etnia ou cor, religião ou 
crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e 
local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 
famílias ou a comunidade em que vivem. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, à diversidade sexual e de gênero, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, preconceito, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
II - opinião e expressão, esta inclusive em relação à sua 
orientação sexual e identidade de gênero; 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, discriminatório ou 
preconceituoso. 

Art. 19 – Revogam-se todas as normas e dispositivos que sejam contrários 

às disposições desta Lei. 
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Art. 20 – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, __ de ______ de ____. 


