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RESUMO 

 

GODOY, Victor Patutti. A proteção jurídica da criança e do adolescente transgênero. 
2019. 243f. 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 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 será analisada diante da discussão acerca do 
discernimento do indivíduo em relação à sua identidade de gênero, com o fito de permitir 
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, buscar-se-á 
questionar 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. 
 
 
Palavras-chave: Transgêneros. Criança e adolescente. Proteção integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

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

243p. 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 will be analyzed in the discussion 

about the individual's discernment in relation to his gender identity, in order to 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, it will be sought to 

question the limits of these interventions 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. 

 

Keywords: Transgender. Child and teenager. 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). 



14 
 

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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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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 
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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 serem relativizadas 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 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; 



237 
 

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 requisitos 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 medida 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. 

§ 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 

indivíduos, inclusive capacitando seus servidores e funcionários para que seja 
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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. 

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. 
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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. 

Art. 20 – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, __ de ______ de ____. 


