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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aposentadoria por idade e por tempo de 

contribuição dos transexuais. Tal relevância temática fundamenta-se nos prejuízos que os 

transexuais enfrentam no momento de adquirir tais benefícios quando pretendem entrar com o 

procedimento administrativo ou judicial para obtenção da aposentadoria.  Tal instituto 

caracteriza-se por falta de Lei especifica e regulamentação do INSS, pois este é um assunto que 

ainda não foi tratado pelo judiciário deixando toda esta classe completamente desamparada 

legalmente, violando assim o princípio da dignidade humana impedindo essas pessoas de viver 

com dignidade em um país que deveria ser mais acolhedor. Neste lanço tem-se entendido que 

o transexual possui todos os direitos garantidos por lei assim como qualquer outro, entretanto 

continua sendo esquecido e prejudicado pelas normas brasileiras. Tem-se como objetivo geral 

da presente pesquisa analisar como os transexuais devem ser considerados no momento em que 

forem procurar a aposentadoria, tanto por idade quanto por tempo de contribuição, tendo em 

vista a diferença na legislação entre homens e mulheres. Os objetivos específicos são: estudar 

as noções gerais de gêneros, como os transexuais são vistos pela medicina e pelo direito, o 

conceito de transexual; apontar os princípios do direitos que defendem todo e qualquer ser 

humano para que possa ser amparado pelo judiciário, fazer uma abordagem sobre o código civil 

e sobre a ADI 4275/2009; tratar da previdência social, das aposentadorias e por fim de como o 

transexual será enquadrado para a percepção de tais benefícios. O eixo temático do Curso de 

Direito da Faculdade de Pato Branco – FADEP, pelo qual o trabalho vincula-se é Direitos 

Humanos e Seguridade Social. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, com base na 

análise da legislação, doutrinas, artigos jurídicos, internet etc., e utiliza-se o método dedutivo 

baseando-se no estudo de teoria e refinações de conceitos.  Após análise feita com base em 

doutrinas e artigos científicos conclui-se que em face das condições precárias na legislação 

sobre os transgêneros, uma das formas de consideração dos transgêneros na busca pela 

aposentadoria seria a unificação de tempo de contribuição e idade mínima, sendo assim 

ninguém sairá prejudicado. 

  

Palavras-chaves: Direito dos Transexuais. Aposentadoria por Idade. Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição. Previdência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the retirement of transsexuals by age and time of contribution. 

This thematic relevance is based on the losses that the transsexuals face when acquiring such 

benefits when they intend to enter with the administrative or judicial procedure to obtain the 

retirement. This institute is characterized by a lack of a specific law and regulation of the INSS, 

as this is a matter that has not yet been dealt with by the judiciary, leaving all this class 

completely legally abandoned, thus violating the principle of human dignity, preventing these 

people from living with dignity in a country that should be more welcoming. In this section it 

has been understood that the transsexual has all the rights guaranteed by law as any other, 

nevertheless continues being forgotten and prejudiced by the Brazilian norms. The general 

objective of this research is to analyze how transsexuals should be considered when they seek 

retirement, both for age and time of contribution, considering the difference in legislation 

between men and women. The specific objectives are: to study the general notions of genres, 

how transsexuals are viewed by medicine and law, the concept of transsexual; to point out the 

principles of the rights that defend every human being so that it can be supported by the 

judiciary, to make an approach on the civil code and on ADI 4275/2009; dealing with social 

security, pensions and finally how the transsexual will be framed for the perception of such 

benefits. The thematic axis of the Law Course of the Faculty of Pato Branco - FADEP, for 

which the work is linked is Human Rights and Social Security. The research is characterized as 

bibliographical, based on the analysis of legislation, doctrines, legal articles, internet etc., and 

the deductive method is used based on the study of theory and refinements of concepts. After 

analysis based on doctrines and scientific articles, it is concluded that in view of the precarious 

conditions in the legislation on transgenders, one of the ways of considering transgenders in the 

search for retirement would be the unification of contribution time and minimum age, will be 

harmed. 

 

Keywords: Right of the Transsexuals. Retirement by Age. Retirement by time of contribution. 

Social Security. 
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1 INTRODUÇÃO. 

 

No contexto atual não existe nenhuma Lei que garanta o direito do transexual quando 

este vai buscar a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social ou diretamente pelo sistema judiciário, o que torna esta classe 

completamente desamparada e esquecida em nosso país. O Brasil, ao inaugurar um Estado 

Democrático de Direito em 1998, trouxe em sua carta maior expressamente ressaltado o direito 

a igualdade em seu artigo 5º, ressaltando que não deve haver distinção de qualquer natureza, 

garantindo a todos o direito à vida, à liberdade e à igualdade, sendo assim fica evidente a 

omissão dos legisladores para com os transexuais. 

Essa mudança de paradigma é crucial para identificar as falhas no sistema judiciário 

brasileiro que não tem acompanhado o desenvolvimento das mudanças sociais, conforme será 

demonstrado, os transexuais sofrem com a falta de amparo legal em vários outros meios 

jurídicos além do previdenciário. Assistimos, portanto, a necessidade de que as pessoas 

transexuais tenha uma vida com condições de dignidade, e tenha proteção de todas as faces dos 

direitos humanos e direitos fundamentais da personalidade conforme consta no Código Civil, 

respeitando a identidade de gênero que é necessária para o seu próprio conhecimento.  

A proposta desta pesquisa se vincula a demonstrar quais seriam as melhores hipóteses 

para a aposentadoria do transexual, tendo em vista a diferença de tratamento entre gênero 

masculino e feminino, pois o homem precisa de 65 anos de idade e 35 anos de contribuição para 

aposentadoria já a mulher 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, fazendo-se uma análise 

necessária sobre a aposentadoria depois da mudança de nome e/ou sexo do transexual. 

Para atingir os objetivos, a pesquisa foi dividida em três capítulos. No primeiro será 

abordado sobre as noções gerais e gêneros, considerando uma visão médica e jurídica. No 

segundo será tratado sobre os princípios de direito, código civil e sobre a ADI 4275/2009. No 

terceiro e último capítulo, é tratado sobre a previdência social englobando as aposentadorias 

por idade e por tempo de contribuição e então serão exposto hipóteses de como o transexual 

deverá ser enquadrado para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social.  

O aprofundamento teórico do estudo pautou-se na ampla pesquisa bibliográfica, 

consubstanciada nas leituras de diversas obras e doutrinas, artigos de revistas, livros e jornais – 

impressos e digitais – e legislações comentadas, com destaque especial para alguns julgados 

pátrios envolvendo Transgêneros, demonstrando a dura realidade de exclusão e marginalização 

que vivenciam além de legislações vigentes e projetos de lei que ainda estão em tramitação, 

jurisprudência sobre a matéria. 
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2 NOÇÕES GERAIS DOS GÊNEROS. 

 

Antes de começar uma análise sobre os questionamentos e as noções referentes à 

transgeneridade, será esclarecido o conceito do transexual, e em seguida será estudado os 

aspectos jurídicos, principalmente com relação ao Direito Previdenciário, para mais à frente ser 

abordado a questão da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. 

 

O termo transgênero surgiu entre as décadas de 1940 a 1950, após estudos de vários 

médicos endocrinologistas que se sentiram estimulados a investigarem os casos que 

envolviam pessoas que diziam estar “presas a um corpo que não lhes pertencia” 

(CHAVES, 2017, p.21). 

 

Através de nossa cultura o que entendemos é que o sexo é algo natural, e o gênero é o 

resultado de uma construção histórico-social, na qual a identificação da anatomia vai ser o 

indicador de qual o sexo a que o sujeito vai pertencer e quais os comportamentos que são 

correspondentes às formas de seu corpo. 

A caracterização do gênero masculino e feminino está calçada nas características 

biológicas do homem e da mulher, sendo que as normas sexuais são fixadas a partir da anatomia 

genital, a qual serve de referência da constituição da identificação social. 

Porém, existem pessoas que se encontram em divergência com o seu sexo biológico e 

que se apresentam de formas diversas, não se enquadrando nos modelos pré-fixados por este 

binarismo sexual. 

Este é o caso das pessoas transexuais. Na transexualidade há o relato de uma 

experiência de incompatibilidade entre sexo biológico e gênero sem que isto se configure como 

um distúrbio delirante. 

Para Maria Berenice Dias, o transexual não é igual às outras pessoas, pois sonha em 

ter uma identidade correspondente com a sua aparência; 

 

A pessoa transexual difere das demais, principalmente por ter como principal desejo 

ter a identidade em sintonia com a aparência, o psicológico e o modo de vida diário. 

Na maioria das vezes esse conflito interno fomenta o desejo de se submeter a uma 

intervenção cirúrgica para retificar a incompatibilidade do sexo biológico com o sexo 

psíquico (DIAS, 2014). 

 

A autora Heloisa Helena Barbosa entende que; 

 

O transgênero tem a convicção inalterável de pertencer ao sexo oposto de seu registro 

de nascimento, reprovando veementemente seus órgãos sexuais externos, as condutas 

que a sociedade impõe para aquele determinado gênero e anseia livrar delas por meio 
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de cirurgia e outros aparatos que a medicina oferece, como tratamentos hormonais por 

exemplo. É o caso do homem que se sente mulher e da mulher que se sente homem 

(BARBOSA, 2012, p. 138). 

 

Paulo Ceccarelli (2013, p. 17) menciona que muitos transexuais se sentem como 

“inquilinos no próprio corpo”. Isso demonstra a grande divergência entre o sexo biológico e o 

sexo psicológico. 

Apesar de serem vários os conceitos sobre a pessoa transexual, a questão do 

transgênero envolve muitos aspectos; físicos, psicológicos, médicos, dentro outros que geram 

a divergência com relação ao sexo biológico. 

São duas as ciências que mais se dedicaram a explicar e conceituar os pressupostos 

que envolviam a pessoa do transgênero. 

Nesta oportunidade, Débora Chaves afirma que: 

 

A Medicina e Psicologia caminharam em sentidos opostos quando as discussões 

envolviam transgeneridade. A primeira, presa aos aspectos biológicos e físicos, 

reduzia a questão à primazia do sexo biológico e a dissonância à patologia 

psiquiátrica. Já a segunda buscava resposta a partir da distinção entre sexo e gênero, 

corpo e mente, afastando-se dos argumentos reducionistas e extremamente objetivos 

da área médica (CHAVES, 2017, p. 24). 

 

Em seguida, serão apresentados os argumentos e perspectivas de ambas as ciências 

sobre a transgeneridade, com intermédio no meio jurídico. 

 

2.1 Abordagem sobre o Prisma Médico. 

 

Primeiramente, vale ressaltar que o tema será abordado utilizando a denominação 

transexualidade ou transgeneridade, pois o tema “transexualismo” será utilizado literalmente, 

quando assim for citado pela doutrina ou pela legislação a ser mencionada. 

A opção “transexualismo” demonstra a intenção de associar previamente a vivência 

transexual à noção de patologia, tendo em vista que o sufixo “ismo” é usado para nomear 

doenças. Pois grande parte da classe médica entende que a transgeneridade é uma doença

 de ordem psíquica, por isso denominam tecnicamente como ‘transexualismo’ e 

não como transexualidade.  

O sexo tem destaque ímpar e serve como fundamento logico e racional para atribuir à 

dissonância a característica de distúrbio mental, pois a realidade seria o corpo físico, e não uma 
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imagem criada ou desenvolvida pela mente, que considera uma anomalia a imagem reflexa no 

espelho (CHAVES, 2017, p. 24). 

Genival Veloso de França (2011, p. 278) professor de Medicina Legal, define “o 

transexualismo como a falta de identidade entre o fenótipo que o indivíduo apresenta e seu sexo 

psíquico”. Na Medicina, existem alguns critérios para avaliação e reconhecimento de uma 

pessoa transexual, que são: 

 

O diagnóstico deve durar no mínimo entre um e dois anos; salvo exceções o 

diagnóstico não deve iniciar antes da maior idade do paciente; comprovar no paciente 

manifestações de desgosto ou repugnância por seus órgãos sexuais de nascimento; 

perceber se há persistente desejo de livrar-se dos próprios genitais por meio de 

operação cirúrgica; verificar se há um compulsivo desejo de viver como membro de 

outro sexo; percepção de como o paciente se vê, ou seja, se ele mesmo se considera 

Heterossexual (mesmo que seu (sua) parceiro (a) seja do mesmo sexo); verificação de 

seus antecedentes desde a idade escolar; avaliar se as manifestações são continuadas 

ou se estão limitadas a períodos de estresse do paciente; ausência de situações físicas 

de intersexualidade ou de anomalias genéticas no paciente; certificação de que o 

paciente não possui nenhum transtorno mental como neurose obsessiva, ideias 

delirantes ou esquizofrenia; averiguar se a convicção do paciente para transexualidade 

é irreversível (caso seja, o quadro pode ser de neurose); comprovar o grau de 

adaptação do paciente numa nova situação social e familiar após a reconfirmação 

cirúrgica do sexo; e descartar do paciente quaisquer sintomas de homossexualidade 

ou travestismo (PERONA, 1998, p. 207). 

 

Ainda, para a autora Aracy Klabin, em seu artigo sobre os aspectos jurídicos do 

transexualismo, há duas espécies que são; 

 

O Transexualismo Primário e o Transexualismo Secundário, sendo primário aquele 

que compreende o indivíduo que sofre efetivamente a síndrome transexual, 

preenchendo todos os requisitos médico-psicológicos de reconhecimento e 

classificação; e secundário aquele que compreende o indivíduo que sofre uma crise 

transexual, ou seja, por ter passado por um problema relevante solicita a reconversão 

sexual por acreditar ser transexual (KLABIN, 1995, p. 197). 

 

A transição para um transgênero passa por diversas etapas e por vários profissionais. 

Uma pessoa transexual não precisa só mudar de corpo, até porque há quem seja transexual e 

não queira fazer a chamada cirurgia de readequação sexual, é necessário um tratamento 

completo, pois é bem comum que os transexuais tenham ansiedade, depressão dentre outras 

doenças psicológicas que podem até afetar a saúde física. 

Já, da percepção da clínica médica: 

 

O transexualismo é o incontido desejo de viver e ser aceito como pessoa do sexo 

oposto, acompanhado de um sentimento esmagador de mal-estar e na adaptação ao 

próprio sexo somático e o convencimento de estar no corpo errado (HERCULES, 

2005, p. 547). 
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As definições médicas deixam clara a postura objetiva e biologicista sobre a 

transgeneridade. A preferência por adotar em seus documentos, doutrinas e legislações oficiais, 

o termo ‘transexualismo’ é nítido (CHAVES, 2017, p. 22). 

 

2.1.1 Abordagem sobre o Prisma Jurídico. 

 

Na própria Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico prevê o respeito às 

diversas manifestações sexuais, mas é omisso em relação à temática e aos direitos tocantes ao 

transexual. 

 

(...) para atenuar o desconhecimento, repúdio, o preconceito e a discriminação, e, 

consequentemente, gerar uma igualdade de direitos e garantias entre os transexuais e 

o restante da sociedade, bem como proporcionar o respeito e a dignidade a estas 

pessoas (MACHADO, 2011, p.65). 

 

Através do ordenamento jurídico são definidas as normas submetidas à sociedade que 

devem ser seguidas e respeitadas. 

 

(...) o Estado legitima as condutas sociais estabelecendo as condutas ‘normais’ 

(aquelas consideradas, garantias e protegidas pelo ordenamento) e as ‘anormais’ (as 

proibidas ou não mencionadas pelo Direito), inclusive na seara da sexualidade 

(PEREIRA apud MACHADO, 2011, p. 80). 

 

Diante do evidente descuido legal, sustenta-se ainda mais o desrespeito em relação aos 

transexuais e o reconhecimento de sua identidade. Logo é imprescindível que o Estado, por 

meio de uma visão pluralista do ser humano, busque respeitar, reconhecer e garantir os Direitos 

Fundamentais de todos os indivíduos, bem como a consagrar a dignidade humana, conforme 

dispõe as autoras Edna Raquel Hogemann e Marcelle Saraiva de Carvalho: 

 

Com relação aos transexuais, por meio de ações, tanto politicas quanto jurídicas, o 

entendimento jurisdicional fundamenta no sentido de que o estado civil das pessoas 

não é um elemento indisponível, autorizando  desde a retificação do registro civil até 

a intervenção cirúrgica fornecida gratuitamente pelo Estado através do Sistema Único 

de Saúde (SUS), uma vez que o direito reconhece a identidade sexual como livre 

desenvolvimento do indivíduo, assim, há, de certa forma, a autonomia sexual dos 

diferentes, alterando os paradigmas sociais (HOGEMANN; CARVALHO, 2011). 

 

Ainda, segundo as mesmas autoras: 
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As decisões jurisdicionais demonstram que, para o reconhecimento do transexual em 

expressar a sua identidade, desafios necessitam ser superados, a partir da construção 

de novos argumentos jurídicos não baseados no determinismo biológico ou 

anatômico, muito menos em uma condição patológica, ou, ainda, em uma moralidade 

sexual dominante (HOGEMANN; CARVALHO, 2011). 

 

A proteção de cada indivíduo a sua identidade, em especial pela sua característica 

sexual, se inicia no direito à intimidade, quando contatada a situação e a dificuldade de vivenciá-

las (ARAÚJO apud ROMANO, 2009. P. 115). 

Neste sentido, Tereza Rodrigues Vieira (2003, p.125) pondera que, “(...) o transexual 

deseja ver respeitado o seu direito à saúde e o seu direito à cidadania. Ele saiu do armário e vai 

continuar a cumprir os deveres que lhe serão impostos, no entanto está pronto para exigir o 

respeito a seus direitos”. 

 

A implementação de políticas públicas para a inclusão dos transexuais, é necessária 

visando garantir seus direitos de identidade a partir de seu reconhecimento, que na sua 

falta gera grande demanda de intervenção do Poder Judiciário para assegurar os 

direitos dos transexuais (SANCHES in DIAS [Coord.] 2011, p. 425). 

 

Faz-se necessária, uma análise sobre os conceitos e as diferenças terminológicas, para 

esclarecer o significado das nomenclaturas que serão utilizadas para este trabalho, com a 

intenção de facilitar a compreensão sobre o tema. 

 

2.2 Diferenças Terminológicas e Conceitos. 

 

É importante analisar detalhadamente os conceitos e particularidades da comunidade 

LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgênero), pois se faz necessário esclarecer as 

diferenças entre os sujeitos envolvidos nesse grupo e abrir a discussão sobre a relação da 

transgeneridade com o Direito. 

No Brasil, um dos principais movimentos que luta pelos direitos dos homossexuais e 

principalmente contra a homofobia é o movimento LGBT ou LGBTTT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), que são diferentes tipos de orientações 

sexuais. 

 

2.2.1 Gays, Lésbicas e Bissexualidade. 
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Desde nossos primórdios existem vários relato de prática homossexual entre os 

homens, até mesmo em algumas culturas por alguns períodos haviam ritos para o momento da 

pratica homossexual que já foi revestida de valores diversos ao longo dos anos e marcada moral 

e socialmente condenando as pessoas inocentes ao pecado eterno pela opção sexual, esta 

situação permanece até os dias de hoje. 

Em meados do século XVII, o termo “gay” era taxado como uma imoralidade, e pouco 

tempo depois, passou a ser usado para mulheres prostitutas, já, nos casos dos homens, era usado 

para se referir a um homem que já tivesse tido relação sexual com várias mulheres, 

considerando-o promíscuos. 

Passando os anos em 1920 e 1930, o termo “gay” passou a ser utilizado para denominar 

os homens que mantinham relações sexuais com outros homens. 

A homossexualidade, de acordo com o professor de Medicina Legal, Hygino de 

Carvalho Hercules (2005, p.544), “é a atração sexual exclusiva ou predominante, por pessoas 

do mesmo sexo, com o sem relacionamento físico”. 

A comunidade LGBT, define gay como sendo; “Gays são homens que sentem atração 

física e sentimentos de amor apenas por pessoas do mesmo sexo, ou seja, outros homens. Esta 

condição pressupõe um distanciamento sexual relativamente ao sexo oposto”. (LGBT. s/a). 

O termo Lésbica surgiu no século XX para diferenciar mulheres com uma orientação 

sexual voltada para pessoas do mesmo sexo. Lésbica se refere a homossexualidade feminina, 

que é quando uma mulher sente atração física e sexual por outra mulher.  

A comunidade LGBT, define a mulher lésbica como sendo: 

 

Uma homossexual, cujo amor e atração física é referente a outras mulheres. Como 

lésbicas, as mulheres não sentem qualquer desejo ou atração física por um elemento 

do sexo oposto. Ainda em jeito de curiosidade, destacamos a origem do nome Lésbica, 

que remonta para a ilha grega de Lesbos e para a interpretação dos poemas de Safo, 

que refletiam um amor sexual entre ela e outras mulheres (LGBT. s/a). 

 

A bissexualidade é uma construção histórica, social e cultural, há relatos em várias 

culturas como na Grécia antiga, Japão, Roma antiga e em rituais indígenas onde haviam 

relações bissexuais, considerando que o sujeito era é a pessoa bissexual e a bissexualidade é 

como uma identidade. O bissexual supostamente seria uma pessoa com um misto de 

masculinidade e feminilidade psicológica ao invés de anatômica. 

Deste modo, uma pessoa que tenha características bissexuais; “manifesta tendência 

afetiva e sexual para com membros do mesmo sexo e de sexo oposto. Estudada por sexólogos 
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e outros profissionais, esta orientação sexual é motivo de dúvida para muitos e uma certeza para 

outros” (LGBT. s/a). 

Para o autor e professor de Medicina Legal, Hygino de Carvalho Hercules (2005, p. 

544); A bissexualidade é a “(...) inclinação erótica do sujeito que se sente atraído por homens e 

mulheres na mesma intensidade de desejo” já o “lesbianismo ou lesbismo é a inclinação erótica 

de uma mulher por um indivíduo do seu sexo, com repugnância mais ou menos decidida aos do 

sexo oposto”. 

Por fim, a comunidade LGBT descreve a pessoa homossexual, como diferente da 

bissexual, pois o desejo não é o mesmo; “O primeiro apenas possui desejos por pessoas do 

mesmo sexo anatômico que o seu já o segundo, não tem essa preferência especifica, ambos os 

sexos o atrai” (LGBT.s/a). 

 

2.2.2 Travestis. 

 

Faz-se importante a análise detalhada de cada conceito e pormenores da comunidade 

LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros), pois é essencial para esclarecer as 

diferenças entre cada sujeito envolvido nesta comunidade e deste modo relacionar com o 

transexual com Direito. 

Na Classificação Internacional de Doenças (CID 10 - F64.1) o travestismo bivalente é 

considerado como sendo “o uso de vestimentas do gênero oposto durante parte da existência, 

de modo a satisfazer a experiência temporária de pertencer a outro gênero, mas sem o intuito 

de mudanças cirúrgicas do gênero de nascimento”. 

Nos livros de medicina, “travestismo” é: 

 

[...] a compulsão parafílica em usar vestimenta, completa ou parcial, própria do sexo 

oposto, de modo a tentar atingir a fantasia de pertencer ao outro sexo, porém sem o 

desejo de transgenitalizar. Em alguns casos, o traje é completado com maquiagem, 

postura corporal e maneirismo do sexo desejado. O travestismo é também conhecido 

como fetichismo travéstico, disfarcismo, inversão sexoestética e eonismo 

(HERCULES, 2005, p. 544). 

 

A autora Débora Caroline Pereira Chaves, trata sobre o surgimento do termo travesti 

como originalmente sendo da França, conforme dispõe:  

 

O termo surgiu na França e vinculava-se à forma artística e erótica de como as 

mulheres se vestiam nas casas de espetáculos. Até o século XX, era considerada uma 
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vertente do homossexualismo, no entanto, hoje é reconhecida como categoria 

autônoma da sexualidade humana (CHAVES, 2017, p. 57). 

 

Ainda, a autora esclarece que a pessoa travesti não necessita de mudança de sexo, pois 

se reconhece com o órgão genital de nascimento: 

 

As travestis não buscam a cirurgia de redesignação de sexo, pois para elas não há 

qualquer anomalia a ser corrigida. A identidade sexual de gênero é masculina e na 

grande maioria dos casos escolhe como parceiro sexual a pessoa do mesmo sexo 

anatômico ao seu (CHAVES, 2017, p. 57). 

 

Assim, podemos concluir que não há dúvida quanto à identidade sexual ou de gênero 

para a pessoa travesti, pois não há a necessidade de cirurgia de redesignação sexual. 

Apesar de usar roupas do sexo oposto, não rejeitam o seu corpo e isso as diferencia do 

transexual, como será mais bem abordado no próximo tópico. 

 

2.2.3 Transgênero e Cisgênero. 

 

A medicina reconhece o sistema binário de sexos como sendo apenas os cariótipos XX 

(fêmea/mulher) e XY (macho/homem). E ainda sustenta a transgeneridade como desordem 

psiquiátrica. 

Para deixar mais claro, a nomenclatura ‘trans’ e ‘cis’ gênero, utilizada para a definição 

sexual do ser humano, Rodovalho, transexual, publicou na Revista Estudo Feminista de 

Florianópolis, edição de janeiro/abril de 2017 um artigo denominado “O cos pelo trans” e 

explicou ‘trans’ e ‘cis’ a partir da: 

 

Isomeria geométrica da Química Orgânica, onde ‘cis’ são os átomos que, ao 

dividirmos a molécula ao meio, permanecem de um mesmo lado do plano e ‘trans’ os 

que permanecem em lados opostos. No que se refere ao debate de identidade de 

gênero, ‘cis’ é a pessoa que se amolda tanto psiquicamente como biologicamente ao 

sexo que nasceu e ‘trans’ a pessoa que tem uma divergência entre o sexo psíquico e o 

biológico. Segundo o autor, a denominação “cis” surge apenas setenta anos após o 

termo que lhe faz oposição “trans”, este na década de vinte, aquele quase na virada 

para o século XXI, e é compreensível a demora. Poucos são os registros sobreviventes 

de pessoas que, no passado remoto, reivindicaram uma existência outra que não a 

predita por seu genital (RODAVALHO, 2017). 

 

Interessante digressão sobre o tema foi realizada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, 

relator do Recurso Especial n. 1.626.739 – RS (2016/0245586-9) que informou: 
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Transexuais são indivíduos que, via de regra, desde tenra idade, não aceitam o seu 

gênero. Sentem-se em desconexão psíquico-emocional com o seu sexo biológico e, de 

um modo geral, buscam todas as formas de adequar-se a seu sexo psicológico. Já 

travestis são pessoas que, independente de orientação sexual, aceitam o seu sexo 

biológico, mas se vestem, assumem e se identificam como do gênero oposto. Não 

sentem repulsa por sua genitália, como ocorre com os transexuais. Por isso não 

perseguem a redesignação cirúrgica dos órgãos sexuais, até porque encontram 

gratificação sexual com o seu sexo. A transidentidade abrange uma série de opções 

em que a pessoa sente, adota - temporária ou permanentemente - o comportamento e 

os atributos do gênero em contradição com o seu sexo genital. Como explica João 

Nery, em alguns casos, o travestismo é ocasional. Em outros, a pessoa pode viver 

alternadamente com duas identidades sociais, masculina e feminina. Pode, ou assumir 

uma posição intermediária, o gênero não marcado, ou viver plenamente no tipo de 

sexo oposto. Somente aconteceria o amplo reconhecimento das identidades sexuais - 

e a liberdade sexual seria mais efetiva - se fosse abolido o sistema binário que 

caracteriza as atuais relações de poder entre os gêneros, isto é, se fossem rejeitadas as 

representações sobre o sexo que é imposto como naturais pela ideologia dominante e 

que impõe deveres de comportamento aos interessados. Transgêneros são indivíduos 

que, independente da orientação sexual, ultrapassam as fronteiras do gênero esperado 

e construído culturalmente para um e para outro sexo. Mesclam nas suas formas 

plurais de feminilidade ou masculinidade, traços, sentimentos, comportamentos e 

vivências que vão além das questões de gênero como, no geral, são tratadas. A 

expressão transgênero, nos países de língua inglesa, identifica transexuais. No Brasil, 

por um tempo se pretendeu englobar travestis e transexuais neste vocábulo. Depois se 

tentou manter as três expressões, o que acabou se refletindo na sigla LGBTTT. No 

entanto, houve profundo desconforto tanto de travestis como de transexuais que não 

gostaram de perder suas identidades. Por isso, a expressão vem sendo abandonada e 

com isso afastada a multiplicidade do uso da letra "T". A expressão trans acabou sendo 

utilizada como um grande guarda-chuva, que alberga diferentes identidades: 

transexual, travesti e transgênero, para quem ainda usa essa expressão. Por ocasião do 

Congenid – Congresso Internacional sobre Identidade de Género y Derechos 

Humanos, realizado em Barcelona, no ano de 2010, foi aprovada a utilização apena 

da sigla trans* ou da letra T*, ambas com asteriscos, para abranger todas as 

manifestações de transgeneridade: qualquer pessoa cuja identidade de gênero não 

coincide de modo exclusivo e permanente com o sexo designado quando do 

nascimento (BRASIL, 2016, grifos acrescidos). 

 

Para o movimento LGBT; 

 

O transgênero é um indivíduo que possui uma identidade de género diferente do 

género de nascimento, porém não deseja viver e ser aceito como no sexo oposto, pois 

estão constantemente em mudança de um género para o outro. As Drags Queens são 

muito aliadas a este conceito ao vestirem-se como o sexo oposto por prazer ou por 

profissão. É de destacar que uma Drag Queen não tem que ser necessariamente 

homossexual (LGBT. s/a). 

 

Apesar de existirem várias definições e teses sobre quem é a pessoa transexual e as 

principais diferenças entre elas, a essência de todos os conceitos concorda que há uma 

incompatibilidade entre o gênero inicial e o gênero que a pessoa ‘trans’ se identifica. 

Passaremos a fazer uma análise sobre gênero, identidade de gênero e por fim direito a 

identidade da pessoa transexual. 
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2.3 Gênero. 

 

Para muitas pessoas as nomenclaturas, sexo, gênero, identidade de gênero, e orientação 

sexual, possuem o mesmo significado, embora sejam diferentes, pois cada um tem suas 

distinções e suas peculiaridades, que merecem uma abordagem individualizada, por possuir 

relação com a transgeneridade. 

Ainda, de acordo com uma visão tradicionalista, sexo, gênero, sexualidade e 

identidade de gênero têm sido estabelecidos como uma relação em que um conceito é sequencia 

logica do outro. O sexo bio-anatômico seria determinante do comportamento de gênero e da 

experiência especifica da sexualidade. Haveria uma suposta continuidade entre esses elementos, 

o que serviria para normatizar a vida dos indivíduos da sociedade. 

Segundo a lição de Odon Ramos Maranhão em sua obra “Curso básico de Medicina 

Legal” o sexo abrangeria “vários elementos, indicando a existência de vários dos seus tipos: 

genético: morfológico: endócrino: psicológico e jurídico”. 

 

O sexo genético, ou genotípico, é aquele denunciado pelo par de cromossomos 

sexuais: em um ser humano não-portador de qualquer síndrome cromossômica, ele 

seria o tipo XX em mulheres, e XY em homens. Já no morfológico, responsável pela 

mais fácil distinção entre homens e mulheres, diferencia-se em sexo fenotípico, 

responsável pelos caracteres sexuais secundários, e em sexo genitálico – pênis e 

vagina. O sexo endócrino é decorrente da atividade das glândulas sexuais, as gônadas. 

Nos homens são chamadas de testículos, e produzem o hormônio masculino 

testosterona, já nas mulheres são chamados de ovários, e são responsáveis pela 

produção dos hormônios estrogênio e progesterona. O sexo psicológico talvez o mais 

complexo, denuncia condições subjetivas dos comportamentos de mulheres e homens, 

e é eminentemente influenciado pela cultura, educação e vivencia pessoais do 

indivíduo. Nos sujeitos transexuais, ele não corresponde à tradicional identidade de 

gênero atribuída ao sexo morfológico. O sexo jurídico seria uma mera decorrência do 

assentamento registral civil, o qual possui presunção de legitimidade. Sua importância 

está adstrita à atribuição de direitos e deveres concernentes à participação social do 

indivíduo, sendo baseado em uma constatação médica atrelada à anatomia do recém-

nascido (MARANHÃO, 2007, p. 117). 

 

Já a palavra gênero, conforme Joan Scott (1990, p.5) “indicava uma rejeição ao 

determinismo biológico implícito no uso de termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual”. Sobre o 

tema, leciona Machado: 

 

Gênero é uma categoria engendrada para se referir ao caráter fundante da construção 

cultural das diferenças sexuais, a tal ponto que as definições sociais das diferenças 

sexuais é que são interpretadas a partir das definições culturais de gênero. Gênero é 

assim uma categoria classificatória que, em princípio, pode metodologicamente ser 

o ponto de partida para desvendar as mais diferentes e diversas formas de a sociedade 

estabelecerem as relações sociais entre os sexos e circunscreverem cosmologicamente 

a pertinência da classificação de gênero. Este conceito pretende indagar 
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metodologicamente sobre as formas simbólicas e culturais do engendramento social 

das relações sociais de sexo e de todas as formas em que a classificação do que se 

entende por masculino e feminino é pertinente e faz efeito sobre as mais diversas 

dimensões das diferentes sociedades e culturas (MACHADO, L. 2000, p. 5). 

 

O Joan Scott define gênero como sendo: 

 

O gênero é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. Seria melhor 

dizer: o gênero é um primeiro campo no seio do qual, ou por meio do qual, o poder é 

articulado. (...) A ênfase colocada sobre o gênero não é explicita, mas constitui, no 

entanto, uma dimensão decisiva da organização, da igualdade e desigualdade. As 

estruturas hierárquicas baseiam-se em compreensões generalizadas da relação 

pretensamente natural entre o masculino e o feminino (SCOTT, 1990, p. 21-26). 

 

O psicólogo Lucas Goulart, que é membro do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e 

Relações de Gênero da UFRGS – o NUPSEX entende que; “o gênero é uma construção social, 

ou seja, para além do macho e da fêmea, é a forma como os papeis masculinos e femininos são 

atribuídos, transformando os sujeitos em homens e mulheres” (COSTA, 2016, p.17). 

Já para Maria Berenice Dias: 

 

[...] gênero é uma construção social que atribui uma seria de características para 

diferenciar homens e mulheres em razão de seu sexo biológico. Homens usam azul, 

jogam futebol, não choram e precisam ser competitivos e fortes. A eles está mais do 

que liberado – é até incentivado – o pleno exercício da sexualidade. Mulheres se 

vestem de cor de rosa, precisam ser frágeis e dóceis. Seus qualificativos estão ligados 

à abstinência sexual e a virgindade ainda é sinônimo de pureza e castidade. Identidade 

de gênero está ligada ao gênero com qual a pessoa se reconhece:  como homem, como 

mulher, como ambos ou como nenhum. A identidade de gênero independe dos órgãos 

genitais e de qualquer outra característica anatômica, já que a anatomia não define 

gênero (DIAS, 2014, p.42/44). 

 

Berenice Bento descreveu que gênero serve para construir corpos, é uma máquina de 

produção em série de seres humanos e complementa: 

 

Se você tem pênis, é homem; se tem vagina, é mulher. Em ambos os casos você deve 

ser heterossexual. E há então um conjunto de dispositivos linguísticos, médicos, 

religiosos... que se organiza e se estrutura a partir de uma engrenagem bastante 

complexa, para produzir uma afirmação sobre o ser: “eu sou mulher”. Essa afirmação 

tem uma força impressionante. O que significa alguém afirmar isso? (DIAS, 2014, 

p.43). 

 

No artigo cientifico “Brincar de gênero, uma conversa com Berenice Bento” de autoria 

de Diego Madi Dias, é relatado que em “países como Alemanha e Austrália, já é possível 

registrar uma criança sem especificar o gênero masculino ou feminino. A tendência é que a 

conduta se espalhe pelo mundo como forma de exarar a democracia” (DIAS, D., 2014). 
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A verdade que sempre deve prevalecer, apesar de qualquer diferença de gênero, 

religião, ou de qualquer formar de se identificar e se reconhecer, deve se entender por direitos 

que estão prescritos sem discriminar, a fim de garantir a isonomia sem privilégios ou 

diferenciações preconceituosas no Estado Democrático. 

Para Immanuel Kant, em sua obra “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” 

“Uma forma interessante de aproximar do outro e fomentar o processo de sociabilidade é 

conhecer a identidade. Figura que está em constante mudança e pode aproximar ou distanciar 

uns dos outros conforme suas inclinações, desejo e percepções” (KANT,1964, p. 50). 

Daí surge à necessidade de abordar os conceitos de identidade e identidade de gênero 

segundo o que dita à psicologia e a sociologia para melhor entendimento sobre a 

transgeneridade. 

 

2.3.1 Identidade e Identidade de Gênero. 

 

Robert Stoller, psicanalista americano, pela primeira vez, em 1964 apresentou 

expressamente ao Congresso Internacional de Psicanálise; “a diferença entre os conceitos de 

gênero e identidade de gênero, elaborados a partir de acompanhamento clinico de meninas entre 

quatro e cinco anos de idade diagnosticados como transexuais” (PORCHAT, 2014). 

A partir daí outras descobertas, e publicações foram surgindo e colaborando parra que 

em 1993, ocorresse à amplitude do termo identidade de gênero, que ocorreu por meio de Robert 

Stoller, na obra intitulada “Masculinidade e Feminilidade: apresentações de gêneros” que 

definiu a identidade de gênero como sendo: 

 

(...) à mescla de masculinidade e feminilidade em um indivíduo, significando que tanto 

masculinidade como a feminilidade são encontradas em todas as pessoas, mas em 

formas e graus diferentes. Isso não é igual à qualidade de ser homem ou ser mulher, 

que tem uma conotação com a biologia; identidade de gênero encerra um 

comportamento psicologicamente motivado. Embora a masculinidade combine com a 

qualidade de ser homem e a feminilidade com a qualidade de ser mulher, sexo e 

identidade de gênero não estão, de maneira direta, relacionados. (...). Identidade de 

gênero é uma convicção. Além do fundamento biológico, a pessoa obtém essa 

convicção a partir das atitudes dos pais, especialmente na infância (STOLLER, 1993, 

p. 28). 

 

Leandro Reinaldo em seu livro “Identidade e Redesignação de Gênero: Aspectos da 

Personalidade, da família e da Responsabilidade Civil” classificou a identidade de gênero: 
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Está atrelada ao conceito de pertencimento de cada um, na sua sensação ou percepção 

pessoal quanto a qual seja o seu gênero (masculino ou feminino), independentemente 

de sua constituição física ou magnética sobressaindo o entendimento atual de que não 

“não existe determinismo biológico quando se fala da construção da identidade sexual, 

vez que está se molda além do plano do meramente físico ou anatômico, sendo sexo e 

gênero elementos distintos, havendo este último de prevalecer sobre aquele no que se 

refere a formação da identidade da pessoa” (CUNHA, 2015, p. 19). 

 

O psicólogo Antônio da Costa Ciampa (1987, p. 74), doutor em psicologia social, 

esclareceu que a identidade é como “a metamorfose que está em constante transformação, sendo 

o resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, seu contexto histórico e social 

e seus projetos”. 

Este conceito pressupõe movimento de personagem, o personagem que é a vivência 

pessoal de um papel previamente padronizado pela cultura de cada indivíduo, segundo Antônio 

da Costa Ciampa: 

 

Na construção da identidade é fundamental que se crie a identidade de alguém pela 

reificação da sua atividade em um personagem que, por fim, acaba sendo 

independente da atividade. As diferentes maneiras de se estruturar as personagens 

resultam diferentes modos de produção identitária (CIAMPA, 2007, p.130). 

 

Ainda o mesmo autor na obra Psicologia social: o homem em movimento, define a 

identidade: 

 

Deste modo, a identidade é a articulação entre igualdade e a diferença. A identidade é 

um movimento. A identidade não é algo pronto, acabado e atemporal como muitos 

consideram ser, e sim, algo que está em um contínuo processo, em um dar-se constante 

(CIAMPA, 1984, p. 58). 

 

Para Ciampa (2007, p. 137), a “[...] identidade é o reconhecimento de que é o próprio 

de quem se trata; é aquilo que prova ser uma pessoa determinada, e não outra”. 

Conforme consulta ao site da Organização das Nações Unidas – ONU em um artigo 

nominado como “você sabe o que é identidade de gênero” define-se identidade de gênero como 

sendo: 

A identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio 

gênero. Indivíduos trans possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo 

que lhes foi designado no momento de seu nascimento. A identidade de gênero é 

diferente de orientação sexual — pessoas trans podem ter qualquer orientação sexual, 

incluindo heterossexual, homossexual, bissexual e assexual (ONU, 2017). 
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Desde o nascimento, comportamentos padronizados de um mundo dividido em 

masculino e feminino são transmitidos às crianças, sem que seja oportunizado qualquer 

questionamento, bem como não há uma educação sexual apropriada. 

A sexualidade de nós seres humanos está correlacionada à psicologia, antropologia e 

a medicina para delimitar as nossas práticas afetivas e sexuais, e são subdivididas em três 

aspectos: sexo, orientação afetiva sexual e gênero. 

Valéria Silva Galdino Cardin e Luiz Geraldo do Carmo Gomes, em seu artigo “Das 

garantias constitucionais e da identidade de gênero” (s/a) define; “O conceito de gênero está 

relacionado a um conjunto de representações sociais, culturais, econômicas e até mesmo 

religiosas, construídas a partir da diferença biológica dos sexos, ou seja, o homem e a mulher”. 

O sexo corresponde às características biológicas que são os aparelhos reprodutores, 

seu funcionamento e às características decorrentes dos hormônios. O que determina as fêmeas 

é que estas têm vagina/vulva e os machos têm pênis, o que não determina à identidade de 

gênero, tampouco, a orientação afetiva sexual da pessoa. 

 

A orientação afetiva sexual é um desejo e uma manifestação de vontade afetiva de um 

indivíduo pelo outro. A falta desta ou a pluralidade de desejo não caracteriza um 

distúrbio, mas sim uma das variantes das orientações sexuais, como por exemplo, o 

bissexual. Essa vontade/desejo se manifesta em decorrência da natureza humana de 

se relacionas, interligada a reprodução e à perpetuação da espécie, mas não é 

necessariamente uma regra (CARDIN; GOMES, s/d). 

 

Para, Alexandre Miceli Alcântara de Oliveira; 

 

A liberdade para o exercício da diversidade sexual deve ser autodeterminada pela 

capacidade de o indivíduo exercitar a orientação ou identidade sexual que melhor se 

encaixe à sua realidade, rompendo-se, assim, com a falsa ideia de “anormalidade” da 

sexualidade diversa do padrão da heterossexualidade (OLIVEIRA apud SMANIO & 

BERTOLIN 2013, p. 478). 

 

Já em uma perspectiva sociológica, Claude Dubar entende que; 

 

A identidade é concebida como resultado do processo de socialização que compreende 

o cruzamento dos processos relacionais, ou seja, o sujeito é analisado pelo outro 

dentro dos sistemas de ação nos quais os sujeitos estão inseridos e biográficos (que 

tratam da história, habilidades e projetos da pessoa). A identidade para si não se separa 

da identidade para o outro, pois a primeira é correlata à segunda: reconhece-se pelo 

olhar do outro (DUBAR,1997, p. 104). 
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Nos ensinamentos do professor Zygmunt Bauman, (2005, p. 60), a identidade dos 

indivíduos é líquida, fluída e se modifica com facilidade para ter “uma identidade coesa, 

firmemente fixada e solidamente construída seria um fardo, uma repressão, uma limitação da 

liberdade”. 

Ainda segundo Zygmunt Bauman (2005, p. 370) a identidade é; “(...)como um manto 

leve, pronto a ser despido a qualquer momento” e não como algo rígido, imutável ou pesado. É 

uma roupagem eu pode variar de acordo com as convicções, princípios, fases e estado de cada 

indivíduo”. 

A concepção de identidade como uma invenção cíclica, uma descoberta, um objetivo, 

uma construção constante que abrange o indivíduo como um todo, inclusive na 

autodeterminação de gênero, liberta cada qual a ter sua própria identidade e faz cada de cada 

indivíduo ser único e se expressar nas mais diversas formas ressalvadas pelo Estado 

Democrático de Direito. 

Observe que não faz sentido desvincular a identidade do sujeito com a identidade de 

gênero, já que a compreensão de uma pressupõe a existência da outra, porém, há como delinear 

melhor cada uma delas. 

Para a doutora em psicologia do desenvolvimento humano, Maria Juracy Filgueiras 

Toneli (2012, p. 147), “a identidade de gênero é algo performático e múltiplo, é ação e está 

associada a outros vetores de distinção como classe, etnia e geração”. 

Desde nossos primórdios há a necessidade de diferencias o masculino do feminino, 

fazendo com que os homens e mulheres sejam vistos de formas completamente diferentes, essa 

diferença constitui uma hierarquização, onde o masculino se apresenta como superior ao 

feminino em várias situações. Esta atitude demonstra a dificuldade em ter reconhecido alguns 

direitos, de quem não figura nesse “padrão” histórico de homem e mulher. 

Assim, a identidade de gênero define qualidades, virtudes e papeis de acordo com 

raízes biológicas, dá sentido à diferença dos sexos que são definidos biologicamente pelo 

Genótipo XX e XY. 

Por esse motivo, na ordem binária dos sexos, os indivíduos são, necessariamente, 

distribuídos em dois grupos, feminino e masculino, cada um com um tipo de comportamento 

esperado que determinam as relações sociais e trazem como referência, a regra dos protótipos 

de masculinidade e de feminilidade. 

Assim como a raça, a classe social e a profissão, não funcionam como elemento 

definidor do sujeito de direito por si só, a identidade de gênero também não, mas faz parte da 

formação do sujeito quando se associa as outras. (COSTA, 2015, p. 17). 



17 

 

Note-se que a aglutinação destas partes que formam a identidade de cada indivíduo é 

fruto da liberdade de se autodeterminar que a custa de muitos embates está sendo flexibilizada. 

No ordenamento jurídico brasileiro ainda há certa resistência em aceitar a liberdade de 

o sujeito se autodeterminar, pois essa barreira de gêneros e imposição do sexo de nascença, ao 

longo dos anos, foi tida como natural. 

Outro fato que mostra claramente ainda mais a desigualdade entre homens e mulheres, 

é o de que a mulher desde nova aprende os afazeres domésticos e outras tarefas que envolvem 

o cuidado da casa, já o homem é tido como forte, destemido e competitivo em suas atividades. 

Essa forma de doutrinação que é passado às crianças, reforça mais ainda a desigualdade 

aumentando o distanciamento de direitos e a perpetuação destes preconceitos. 

A identidade de gênero é constituída a partir de um complexo de interferências 

históricas, biológicas, culturais, religiosas e sociais que o sujeito lida desde o momento de seu 

nascimento até o sua morte, mas pode ser modificada no decorrer do tempo, hoje em nosso país 

é uma opção concedida legalmente. 

O realce da identidade de gênero nesse tópico tem o condão de clarear e demonstrar as 

várias formas de interferências, inclusive a respeito da orientação sexual recebida, até chegar 

ao direito de se autodeterminar. 

Ocorre que, para ter o entendimento correto sobre o tema, é necessário superar 

preconceitos e estereótipos, bem como colocar em prática o exercício da alteridade, isto é, a 

capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Notadamente, em razão do contexto social atual: uma sociedade que adota um sistema 

binário de gênero, dividindo as pessoas entre mulheres (feminino) e homens (masculino) - cada 

qual com um papel social definido e dotado de atributos específicos, e que marginaliza e/ou 

estigmatiza os indivíduos heterossexuais que estariam fora do padrão tem dificuldade de tratar 

com respeito o tema abordado neste trabalho. 

Diante dos conceitos abordados, têm-se as seguintes vinculações: sexo é uma 

construção biológica, da natureza; gênero, uma construção cultural; identidade de gênero, uma 

construção psicológica. 

 

2.3.2 Direito a identidade do Transexual. 
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A luta pela quebra da categorização binária ‘masculino e feminino’ tem conquistado 

inúmeros apoios e se tornado muito popular, principalmente no meio jurídico, o que pode 

influenciar de forma direta na mudança de postura excludente de rótulos. 

Em alguns dos poucos casos, é notório o êxito em demandas judiciais para reconhecer 

a multiplicidade de gêneros. A pouco mais de um ano, em 23 de junho de 2017, no portal 

eletrônico da revista veja, relataram sobre o caso de Thammy Miranda. 

O destaque na mídia ocorreu devido a procedência do processo de mudança de gênero, 

iniciado em 2014, e chamou atenção porque não foi realizado a cirurgia de mudança de sexo e 

mesmo assim constou no registro de nascimento o gênero como sendo do sexo masculino. 

Este caso foi usado como exemplo por se tratar de pessoa pública, porém, não foi o 

único a ser julgado procedente neste sentido, há vários outros julgados. 

O direito à identidade pessoal transcende a ideia de que a pessoa precisa ostentar 

aparência do sexo oposto para alterar o nome e do gênero que se identifica. A alteração do 

registro civil a cada novo parecer exarado é desatrelada da submissão de cirurgia para mudança 

do órgão sexual ou reprodutor. A exemplo disso o REsp 1.626.739-RS (2016/0245586-9) sob 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. 

O RE 670.422/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffolli, distribuído em 

03.02.2012, foi reconhecida a repercussão geral da matéria referente à possibilidade de 

alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, mesmo sem a realização de 

procedimento cirúrgico de redesignação de sexo (Tema 761). 

Nos autos do citado recurso extraordinário representativo da controvérsia, o 

Procurador Geral da República (PGR), Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apresentou parecer 

favorável ao provimento do reclamo interposto por homem transexual que não realizara a 

cirurgia de transgenitalização, consoante se extrai da leitura da respectiva ementa: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO 

GERAL. TEMA 761. ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE TRANSEXUAL. 

RETIFICAÇÃO DE NOME E DO GÊNERO. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIA 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO 

TERMO "TRANSEXUAL" NOS ASSENTOS DO REGISTRO CIVIL. DIREITO À 

IDENTIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO DAS 

MINORIAS. - Tese de Repercussão Geral - Tema 761: É possível a alteração de 

gênero no registro civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento 

cirúrgico de adequação de sexo, sendo vedada a inclusão, ainda que sigilosa, do termo 

"transexual" ou do gênero biológico nos respectivos assentos. - Não é possível que 

uma pessoa seja tratada civilmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se 

identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual encontra proteção nos 

direitos da personalidade e na dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição 

Federal (CF). Tese de Repercussão Geral proposta pela Procuradoria Geral da 
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República no RE 845.779. - Condicionar a alteração de gênero no assentamento civil 

de transexual à realização da cirurgia de transgenitalização viola o direito à saúde e à 

liberdade, e impossibilita que seja retratada a real identidade de gênero da pessoa 

trans, que é verificável por outros fatores, além do biológico. - Não se afigura lógica 

nem razoável decisão que, de um lado, permite a alteração de antenome do recorrente, 

averbando antropônimo nitidamente masculino, e, de outro, insiste em manter, no 

assentamento civil do transhomem que não se submeteu à neocolpovulvoplastia, a 

anotação do gênero feminino ou do termo "transexual". - A inclusão do termo 

transexual no registro civil não condiz com o real gênero com o qual se identifica a 

pessoa trans e viola os direitos à identidade, ao reconhecimento, à saúde, à liberdade, 

à privacidade, à igualdade e à não discriminação, todos corolários da dignidade da 

pessoa humana, bem como o direito a recursos jurídicos e medidas corretivas. Tal 

averbação, ainda que sigilosa, é discriminatória e reforça o estigma sofrido pelo 

transexual, pois a legislação, para fins de registro, somente reconhece dois sexos: o 

feminino e o masculino. - Parecer pelo provimento do recurso (BRASIL, 2012, grifos 

acrescidos). 

 

O Ministro Luis Felipe Salomão (BRASIL, 2016) ressaltou em seu voto que “a Corte 

Superior sempre buscou adotar a exegese que reflita a máxima efetividade do princípio 

constitucional da promoção da dignidade da pessoa humana”, cláusula geral de tutela dos 

direitos existenciais inerentes à personalidade, a qual, atualmente, é concebida como valor 

fundamental do ordenamento, o que implica o dever de respeito às diferenças.  

Débora Caroline Pereira Chaves cita um dos movimentos mais importantes de combate 

a patologização da transexualidade: 

 

Como forma de combater esse controle social e político que se faz pela categorização 

binária humana, há um movimento mundial denominado “Stop Trans 

Pathologization” que remonta a ideia de: parar com a patologização da 

transexualidade, retirar a menção ao gênero dos documentos, garantir acesso livre aos 

tratamentos médicos e hormonais – sem a necessidade do laudo de acompanhamento 

do psiquiatra e o fomento da inclusão social e luta contra a transfobia (CHAVES, 

2017, p. 62). 

 

Desse debate, se a categorização binária está ultrapassada ou não, deve ficar uma lição: 

evoluiu-se muito até aqui. Os precedentes jurídicos mostram a evolução social no sentido de 

respeitar e acolher a diversidade de gênero. Mas é preciso avançar e uma das formas é 

compreender mais sobre os temas que se relacionam com a identidade de gênero. 

 

3 O DIREITO QUE DIRECIONA AS QUESTÕES DA TRANSEXUALIDADE. 

 

O direito que protege os transgêneros sofre de regulamentação jurídica especifica, por 

este motivo a utilização de regras genéricas e princípios que são pertinentes à pessoa serão 

usados como principal meio para garantir o mínimo de proteção legal. 
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 A tutela do transexual suscita questionamentos de todas as ordens, pois surgem 

diversas dúvidas entre os operadores e interpretes da legislação e acarreta debates profundos 

sobre o direito à identidade de gênero. 

A Constituição Federal de 1988 protege de forma explicita o direito a igualdade, 

liberdade e o pluralismo irrestrito a todos os brasileiros e estrangeiros que residirem no país, 

todo o ordenamento jurídico brasileiro é norteado por esses e outros princípios que buscam 

sempre aproximar e resguardar os direitos das diferentes classes e grupos sociais. 

Algumas normas brasileiras se destacam, pois asseguram direitos fundamentais, são 

elas; princípio da dignidade da pessoa humana princípio da igualdade e direito a diferença, 

direito a busca da felicidade, direito da personalidade, direito ao corpo e ao nome, previstos na 

Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002.  

A interpretação desses princípios deve ser condizente com a realidade atual, para que 

essa interpretação da norma seja realizada de forma condizente com o caso a ser tratado pelo 

legislador, que precisa ser imparcial, pois só assim será garantido a efetivação dos direitos e o 

máximo de dignidade da pessoa humana.  

Ainda, existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 4275 para reconhecer 

o direito dos transexuais que desejarem substituir o prenome e o sexo no registro civil 

independentemente da cirurgia de transgenitalização, facilitando assim o direito a alteração do 

nome e sexo de cada pessoa.  

Neste capítulo serão abordados os temos mencionados acima, sem mais, passamos a 

tratar dos princípios. 

 

3.1 Princípios. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro os princípios fundamentais e constitucionais 

compõe um rol de regras com condições que permitem a proteção dos mais necessitados, deste 

modo, os princípios podem ser considerados como fundamentos do Estado como forma de 

garantia da equidade e bem estar social.  

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 trata dos direitos individuais, que estão 

diretamente relacionados ao conceito de pessoa humana e sua personalidade.  

Os princípios fundamentais “estabelecem a forma do nosso Estado e de seu governo, 

proclama-se o regime político democrático fundado na soberania popular e institui-se a garantia 

de separação de funções entre os poderes”.  (PAULO, 2012, p. 91). 



21 

 

Em seguida será abordado cada princípio pertinente a conclusão deste trabalho, 

começando com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

 

3.1.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, está elencado na Constituição Federal de 

1988 o que o torna um dos principais e mais importantes princípios do ordenamento jurídico, 

sendo necessário que sua interpretação esteja sempre adequada para a garantia da efetivação 

dos direitos e dignidade de todo e qualquer ser humano, vejamos a seguir;  

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 43) o princípio da dignidade da pessoa 

humana “caracteriza-se como algo inerente à pessoa, que dela não se destaca”.  

Por haver vários documentos que abrigam os direitos e princípios relacionados a uma 

vida digna, serão tratados alguns pontos da Constituição Federal que corroboram com o 

proposito deste trabalho.  

Logo no primeiro capítulo da Constituição Federal de 1988 são demonstrados o 

respeito ao direito à vida e à personalidade humana. Apesar dessa importância, é relevante 

ressaltar que de nenhum modo o legislador ordinário criou este princípio, daí a afirmação de 

Maria Celina Bodin: 

 

[...] dignidade não é uma criação constitucional, mas algo próprio do ser humano que 

deve ser respeitado e protegido por todos os poderes estatais e por todos os setores de 

ordem jurídica, em que tudo aquilo que visar reduzir a pessoa à condição de objeto 

[ou de um mero nada] será contrário à dignidade humana (BODIN, 2010, p.120). 

 

O autor Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 43) demonstra o fundamental dever do Estado 

de “promover condições para que a dignidade seja uma garantia efetiva, protegendo-a ao 

máximo de eventuais lesões”.  

Por sua vez, Dayse Figueiredo entende que: 

 

O artigo 1º da CF/88 ao tratar da dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos do Estado brasileiro, revela o fundamento e a essência do Direito, que é 

servir ao homem e a fim de lhe proporcionar uma vida digna e embora não esteja 

expresso na carta magna, é evidente que o constituinte elegeu a dignidade da pessoa 

humana como valor supremo, visto que deste princípio emana a ideia de liberdade, 

igualdade, segurança, bem estar, desenvolvimento e justiça fazer fruir os direitos e 

garantias constitucionais (FUGUEIREDO, 2015, p.31).  
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Maria Celina Bodin acrescenta que a dignidade possui um substrato material que se 

desdobra nos seguintes postulados: 

 

(1) o sujeito moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais 

a ele; 2) merecedores do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular; 

3) é dotado de vontade livre, de autodeterminação; 4) é parte do grupo social, em 

relação ao qual tem a garantia de não vir a ser marginalizado. Destes, são 

corolários os princípios jurídicos da igualdade, da integridade física e moral, da 

liberdade e da solidariedade (BODIN, 2010, p.120). 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana encontra proteção no artigo 3º Título I, da 

Constituição Federal, nos objetivos fundamentais do Estado, como: 

 

Art. 3. constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; I-

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II-garantir o desenvolvimento 

nacional; III-erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; IV-promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

O reconhecimento e a consideração da dignidade da pessoa humana se apresentam 

como fundamento dos direitos fundamentais, inclusive como fundamento do direito à vida que 

é a tutela máxima da CF/88.  

Deyse Figueiredo destaca que: 

 

Construir uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem-estar de todos é 

uma decisão política que pode influenciar a mudança de comportamento da sociedade. 

Positivar essas atitudes previne que o oposto ocorra, ou ao menos amortecer os 

impactos de uma sociedade opressiva, justa e competitiva (FIGUEIREDO, 2015, 

p.15).  

 

Tal medida sustenta e reafirma a inseparável relação entre vida e dignidade, sendo 

assim, não existem meios para que o ser humano viva bem, senão pela dignidade. 

Porém, esta não é a única forma de proteger a pessoa humana em suas relações 

concretas, apesar de ser o principal já que dispõe nossa Constituição, existem outros 

documentos importantes que auxiliam a compreensão contemporânea e aplicação da dignidade 

da pessoa humana como as declarações e convenções internacionais.  

A proteção ao ser humano é universal e não apenas restrita a um Estado ou local. A 

necessidade em ofertar melhorias das condições sociais através dos esforços contínuos e 

empreendidos por organizações tem validado a mudança de paradigma de uma sociedade 

grosseira para acolhedora. 
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Débora Caroline Pereira Chaves (2017, p.125) em seu artigo “Afinal quem sou eu para 

o Direito?” dispõe que; “Essa mudança de olhar significa a necessidade de continuar a 

empreender esforços mútuos dos Estados internacionais para que seja operante, em todo mundo, 

a tão almejada dignidade de viver”.  

Diante desse cenário, é importante destacar que o mencionado princípio reforça à ideia 

de que para viver com dignidade é necessário o respeito à diferença e o direito à igualdade, 

tema abordado a seguir. 

 

3.1.2 Principio da Igualdade e Direito à Diferença.  

 

Os direitos fundamentais possuem uma ligação com o ideal de igualdade e direito a 

diferença, é fato que os direitos são e devem ser os mesmos para todas as pessoas, 

idependentemente da orientação sexual, por isso é imprescindível que independentemente do 

caso o legislador deve agir de forma imparcial garantindo assim direito à igualdade a todo e 

qualquer ser humano, acolhendo o seu direito de ser diferente diante de uma sociedade tão 

preconceituosa, para que este se sinta amparado pelo ordenamento juridico. 

A clausula geral de proteção à pessoa e à sua dignidade aplica-se a todos os seres 

humanos, conforme dispõe o artigo 5º caput da CF/88, significa “reconhecer que todas as 

pessoas são iguais para o Estado porque são seres humanos, devendo por isso, ter as menas 

garantias e direitos fundamentais com condições efetivas de usufruí-los” (CHAVES, 2017, 

p.70). 

Interpretando a expressão “todos são iguais perante a lei” expressa um dever ético-

juridico de respeito a todo e qualquer ser humano sem distinção de qualquer natureza, raça, cor, 

sexo, idade etc. 

Em seus ensinamentos George Marmelstein aborda sobre o dever de todos serem 

iguais perente a lei:  

 

[...] esse dever – base da dignidade da pessoa humana – se materializa juridicamente 

através dos mandamentos constitucionais de não discriminação, de tolerancia, de 

respeito às diferenças e de combate ao preconceito e ao racismo. [...] E o respeito ao 

proximo – independente de quem o seja – é uma clara obrigação constitucional, de 

modo que o Estado tem o dever de tratar todas as pessoas como dotadas com a mesma 

consideração. Não há mais cidadãos de segunda categoria, nem seres privilegiados 

que se consideram superiores, em dignidade, em relação aos demais seres humanos. 

Aliás, essa ideia ficou ainda mais clara com o mapeamento do genoma humano, que 

comprovou, cinetificamente, que não existem distinções substanciais entre os homens, 

de modo que todos são, em essencia quimica biologica, iguais (MARMELSTEIN, 

2008, p. 78).  
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Deste modo, ser igual é reconhecer as diferenças do outro e entender a pluralidade da 

humanidade como sendo de várias formas e com as mais variadas características; interpretação 

esta imprescindível para a compreensão contemporânea da dignidade. 

Ainda acerca do tema, George Marmelstein (2008, p. 80) entende que para nivelar os 

indivíduos, se permite “medidas concretas em favor de pessoas que estejam em situação de 

desvantagem, de modo a permitir que possam usufruir das vantagens sociais de forma 

igualitária”, cooperando em igualdade de condições com os demais membros da sociedade.  

Porém, a discriminação negativa segundo Geoger Marmelstein, (2008, p. 80), “proíbe 

qualquer tratamento diferenciado a um grupo ou categoria de pessoas visando prejudicá-las”, 

pois todos os benefícios jurídicos concedidos a qualquer pessoa não podem ser negados para 

outra sem uma justificativa aceitável. 

O que mais importa ao operador do direito diante do caso concreto é buscar a melhor 

solução, privilegiando sempre a pessoa humana, garantindo a dignidade que se tem direito e o 

livre desenvolvimento de sua personalidade, deixando à disposição de cada um a construção de 

sua própria identidade. 

Com isso, demostra-se a complexidade ligada aos fundamentos jurídicos dos 

princípios, com a utilização deles na defesa dos transgêneros que diminuem os impactos 

causados pela falta de proteção dirigida a essas pessoas. 

Visto isso, na sequência será abordado o direito à busca da felicidade. 

 

3.1.3 Direito à Busca da Felicidade. 

 

Este princípio tem sido muito usado em decisões judiciais com tema homoafetivo, 

como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, tornando extremamente 

relevante o seu acolhimento, pois entende-se que o ser humano não pode ser livre e levar uma 

vida digna sem ser feliz, deste modo passamos a uma análise deste princípio.  

O princípio que causou discussão sobre sua necessidade causou divergências, e depois 

foi usado como fundamentação e forma de defesa de alguns direitos, e até serviu para 

embasamento para decisões foi o direito à busca da felicidade.  

Os ministros Celso de Mello e Ayres Britto, no julgado da ADI 4.277 e ADPF132, 

respectivamente definiram que: 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=628635
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=628633
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=628633
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O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do 

núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de 

extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, 

qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de 

práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer afetar ou, até 

mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, 

sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado 

constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma ideia-força que 

deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana (BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2011). 

 

O direito à busca da felicidade sempre está relacionado em muitas decisões judiciais 

como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, como forma de proteção ao 

direito da igualdade, sendo considerado um direito constitucional.  

A explicação para a inserção do princípio da felicidade é garantir a todas as pessoas, 

satisfação dos direitos humanos, não importando sua orientação sexual ou identidade de gênero, 

além do mais, se busca acrescentar medidas que protejam esses grupos transgêneros de 

violência e exclusão social. 

Nota-se, então, que decidir os rumos da própria vida, buscando a felicidade de forma 

digna, significa também um direito humano. Tomar decisões responsáveis a respeito de sua 

vida no presente e no futuro, desde que não prejudique os direitos alheios, garante igualdade, 

dignidade e favorece a felicidade do sujeito o tornando livre. 

Passa-se a uma analise do Código Civil de 2002, onde serão abordados os Direitos da 

Personalidade, Direito ao Corpo e o Direito ao Nome. 

 

3.2 Código Civil de 2002. 

 

O Brasil passou a abarcar o Código Civil apenar em 1916 quando foi publicado a Lei 

nº. 3.071 de 1º de janeiro de 1916, que era denominada como Código Civil dos Estados Unidos 

do Brasil e tinha o total de 1.807 artigos que eram curtos e com poucos parágrafos. 

 Com a mudança para o Código Civil Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, este 

com 2.045 artigos, possui como principal objetivo trazer segurança jurídica para os negócios 

mais comuns ligados às relações jurídicas privadas. 

Em seu primeiro livro é abordado sobre as pessoas naturais e o direito da personalidade 

e capacidade, assunto este de fundamental importância para o desenvolvimento deste trabalho. 

Considerando o fato de que o ordenamento jurídico é omisso de regulamentação 

específica para a pessoa transgênera, será analisado o novo Código Civil de 2002, 

especificamente em seu capitulo que trata dos direitos da personalidade.  
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3.2.1 Direitos da Personalidade. 

 

Nas palavras de Capelo de Souza (1995, p. 106), a personalidade humana pode ser 

definida como “objecto de direitos e deveres, não se perspectivando como elemento 

qualificador do sujeito da relação jurídica”, mas como uma unidade “físico-psiquico-ambiental 

que coordena e assume as suas funções composta por uma grande multiplicidade e diversidade 

de elementos internos e ambientais, devendo para tal servir de alicerce para a personalidade 

jurídica” (MIRANDA, 2012, p.73). 

Portanto, é irrelevante a forma com que a pessoa é concebida, se foi por meio natural 

ou artificial, uma vez que passa a condição de nascituro, passa a receber proteção jurídica e de 

todos os direitos da personalidade.  

O Código Civil de 2002, nos artigos 1º e 2º, prevê que “toda pessoa é capaz de direitos 

e deveres na ordem civil, mas a personalidade só começa do nascimento com vida; estando a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL,2002). 

Sendo assim, todo ser humano nascido com vida será considerado pelo Estado como 

pessoa e assim sendo, terá resguardados os direitos de sua personalidade, considerando os seus 

múltiplos aspectos biopsicológicos.  

Esses direitos são dotados de certas características que lhes conferem papel destaque 

no contexto civil-constitucional vigente, a saber: 

 

a) são absolutos, portanto, oponíveis erga omnes, impondo a todos que sejam 

respeitados; b) são gerais, ou seja, todo e qualquer ser humano possui esses direitos; 

c) são extrapatrimoniais, não auferíveis economicamente, muito embora em casos de 

lesão haja possibilidade de sua reparação pecuniária; d) são indisponíveis, logo, não 

há possibilidade de alteração de seu titular; e) são irrenunciáveis, assim, seu titular 

não pode deles abdicar; f) são intransmissíveis, o que impede a tentativa da cessão 

desses direitos em benefício de outrem, salvo quando se tratar de direito de imagem e 

desde que a cessão seja temporária; g) são imprescritíveis, não se extinguindo pela 

ausência de seu exercício; h) são impenhoráveis e, ainda, i) são vitalícios, 

extinguindo-se apenas com o falecimento do seu titular, exceto algumas situações em 

que esses direitos projetam-se para além da morte (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2009, p. 136). 

 

O Autor César Fiuza adverte que “O Código Brasileiro preocupa-se muito com as 

possíveis patologias dos direitos da personalidade ao invés de tutelar a personalidade de modo 

mais holístico e vincular a interpretação das normas de Direito privado ao valor da dignidade 

humana” (FIUZA, 2015, p. 232). 

Por fim, nota-se que o direito da personalidade tem fundamental importância no 

ordenamento brasileiro, ainda ressalta-se que o corpo e o nome são os elementos essenciais para 
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identificar cada um dos seres humanos, pois com esses dois aspectos a sociedade cria uma 

imagem do indivíduo, agora passamos a realizar uma análise mais clara desses dois assuntos. 

 

3.2.2 Direito ao Corpo e Direito ao Nome. 

 

O direito ao corpo implica em um direito básico de liberdade, assegurando ao 

indivíduo realizar as mudanças que entender necessário para a garantia do direito a felicidade, 

já o direito ao nome é um dos principais elementos individualizadores da pessoa natural sendo 

considerado um símbolo da personalidade do indivíduo com o intuito de particularizá-la no 

contexto da vida social e produz reflexos no ambiente juridico.  

O rol exemplificativo do Capítulo II, Título I do Código Civil, 2002, dos artigos 11 a 

21, aborda como direitos da personalidade a vida; a integridade física (direito ao corpo vivo ou 

morto) e psicológica; a honra e a boa fama; a liberdade; o nome; a identidade; a privacidade e 

a propriedade intelectual. 

 

[...] a personalidade não é um direito, mas sim um valor (o valor fundamental do 

ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais 

se traduz a sua incessantemente exigência mutável de tutela. [...] E o juiz, de toda 

forma, não poderá negar tutela a quem pedir garantia de um aspecto de sua própria 

existência que não tenha previsão específica, pois aquele interesse já tem uma 

relevância no ordenamento, e uma tutela também em via judicial. [...] Sobre este 

ponto, observa-se, por exemplo, como exigências existenciais da pessoa humana - 

destinadas a receber reconhecimento formal e tutela em provimentos normativos 

específicos - a informação e o acesso às suas fontes, a privacidade de fatos 

particulares, a mudança de sexo, a integridade psíquica além da física, e estas 

encontram na previsão geral de tutela da pessoa um fundamento normativo preciso, 

apto a qualificar tais exigências como juridicamente merecedoras de proteção, com 

consequências imediatas nas próprias relações subjetivas (PERLINGIERI, 2008, p. 

764-765). 

 

De acordo com Pietro Perlingieri, a questão da indivisibilidade dos direitos essenciais 

que cada indivíduo possui inclui não só os direitos elencados no rol exemplificativo do 

CC/2002, mas compreende as mais variadas formas de direito que dão sentido a existência 

humana. 

Vale ressaltar, o entendimento que contido no Enunciado 276 do CJF, IV Jornada de 

Direito Civil, pois ele confere interpretação abrangente ao art. 13 do Código Civil. 

 

Enunciado 276 – Art.13. O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio 

corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, em 

conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de 
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Medicina, e a conseqüente alteração do prenome e do sexo no Registro Civil 

(BRASIL, 2007). 

 

O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência 

médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização. Logo, não é possível falar em lesão à 

integridade física de alguém, ao realizar a redesignação de sexo. 

Ademais, a limitação à autonomia do titular do direito para dispor de parte de seu 

corpo, leva em consideração o seu consentimento, de forma emancipada, consciente e 

esclarecida das circunstâncias do caso em concreto. 

Já o nome é mais que um instrumento de identificação do sujeito, ele é completamente 

relevante para a vida social por ser parte fundamental da personalidade. 

O nome está previsto como direito da personalidade nos artigos 16 a 19 do CC/2002.  

 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome. Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 

publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando 

não haja intenção difamatória. Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome 

alheio em propaganda comercial. Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades 

lícitas goza da proteção que se dá ao nome (BRASIL, 2002). 

 

Nele estão compreendido o prenome e deve ser registrado em Cartório de Pessoas 

naturais para que a pessoa passe a gozar de todas as prerrogativas e garantias atinentes ao nome 

civil. 

O nome é instituto jurídico que apresenta características específicas como 

obrigatoriedade, exclusividade relativa, indisponibilidade, inalienabilidade, 

intransmissibilidade e a imutabilidade (AMORIM, 2003, pg. 05). 

À luz dos precedentes, é possível vislumbrar a evolução da jurisprudência pátria. O 

posicionamento inaugural foi de admissibilidade da alteração registral através da sentença 

estrangeira nº 1.058 – EX (2005/0067795-4) de cujo teor, cumpre transcrever: 

 

SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 1.058 - EX (2005/0067795-4) REQUERENTE: 

ALESSANDRO GARCIA DE OLIVEIRA ADVOGADO: MARCELO DE SOUSA 

DAMASCENA E OUTRO: ALESSANDRA GARCIA DE OLIVEIRA. DECISÃO 

1. Alessandro Garcia de Oliveira formulou pedido de homologação de sentença 

estrangeira, proferida em 18/02/2004 pelo Tribunal de Busto Arsizio, República 

Italiana, que determinou a retificação de seu assento civil para que lhe sejam 

atribuídos sexo e prenome femininos, com fundamento em parecer médico. O 

requerente juntou aos autos a seguinte documentação: procuração (fl. 7); cópia 

autenticada do inteiro teor da sentença homologada (fls. 17/19-verso), devidamente 

chancelada pelo consulado brasileiro em Milão (fl. 20-verso) e respectiva tradução 

oficial (fls. 50/58), bem como a prova de seu trânsito em julgado (fl. 57). O Ministério 

Público Federal, na pessoa do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de 
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Almeida, opina pelo deferimento da homologação (fls. 62/66). Decido. 2. A 

jurisprudência brasileira vem admitindo a retificação do registro civil de transexual, a 

fim de adequar o assento de nascimento à situação decorrente da realização de cirurgia 

para mudança de sexo. [...] Na hipótese dos autos, consoante a tradução oficial de fl. 

55, está assinalado na sentença homologada que considerando os resultados da 

instrução realizada, "julga-se que a modificação das características sexuais tenha tido 

êxito e que a identidade sexual adquirida corresponde à psicológica.” Tal 

fundamentação coaduna-se, portanto, com a orientação traçada pela jurisprudência 

pátria, revelando-se, assim, razão suficiente a ensejar o acolhimento da pretensão 

deduzida na peça exordial. Dessa forma, restam atendidos os pressupostos 

indispensáveis ao deferimento do pleito; além do mais, a pretensão não ofende a 

soberania, a ordem pública ou os bons costumes (art. 17 da LICC c/c arts. 5º e 6º da 

Resolução/STJ nº 9/2005). Posto isso, homologo a sentença estrangeira. Expeça-se a 

carta de sentença. Brasília, 1º de agosto de 2006. MINISTRO BARROS MONTEIRO 

Presidente (Ministro BARROS MONTEIRO, 17/08/2006) (BRASIL, 2005). 

 

A decisão prolatada na Itália dizia respeito a um brasileiro nato que havia mudado do 

sexo masculino para o sexo feminino por meio de cirurgia de transgenitalização. A sentença 

permitiu a modificação do registro do brasileiro quanto ao nome e ao gênero, por se tratar de 

posicionamento já consolidado naquele Tribunal (BRASIL, 2005). 

Ao homologar a decisão estrangeira, o STJ concedeu ao brasileiro a dignidade de ter 

seu nome conforme o gênero, o seu registro. 

Apesar de ter reconhecido o direito do transexual em alterar o nome e o gênero diante 

da transexualidade, a retificação de nome e gênero com a devida averbação, no início ocorreu 

sem sigilo. 

Prova disso é o REsp nº 678933/RS, sob a relatoria do ex-ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito: 

Mudança de sexo. Averbação no registro civil. 1. O recorrido quis seguir o seu destino, 

e agente de sua vontade livre procurou alterar no seu registro civil a sua opção, cercada 

do necessário acompanhamento médico e de intervenção que lhe provocou a alteração 

da natureza gerada [...] para que seu caminho ficasse adequado ao seu pensar [...]. 

Esconder a vontade de quem a manifestou livremente é que seria preconceito, 

discriminação, opróbrio, desonra, indignidade com aquele que escolheu o seu 

caminhar no trânsito fugaz da vida e na permanente luz do espírito. 2. Recurso especial 

conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 678.933 - RS (2004/0098083-5) 

Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Recorrente: Ministério Público Do 

Estado Do Rio Grande Do Sul. Recorrido: Paulo Cesar De Oliveira Cristy. Advogado: 

Nesy Marina Ramos E Outro (BRASIL, 2007). 

 

No caso, a 3ª Turma do STJ, seguindo o voto do ministro, concordou com a alteração, 

mas no momento definiu que deveria ficar “averbado no registro civil da pessoa transexual que 

a modificação do seu nome e do seu sexo decorreu de decisão judicial”. (STJ CONSOLIDA..., 

2014). 

Ocorre que, em outubro de 2009, a 3ª Turma notou a necessidade de proteger melhor 

esse direito e em decisão inédita, garantiu ao transexual a “troca do nome e do gênero em 
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registro, sem que constasse a anotação no documento, mas apenas nos livros cartorários” (STJ 

CONSOLIDA, 2014) 

A decisão mudando o posicionamento anterior foi prolatada em razão do direito à 

preservação da intimidade da pessoa humana, conforme o REsp 1008398/SP, sob relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi. 

Assim, o STJ, ao julgar casos referentes à cirurgia de transgenitalização, obteve 

orientação no sentido de que é possível a alteração do nome e do sexo/gênero das pessoas 

transexuais no registro civil: 

 

Direito civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de redesignação 

sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio da dignidade da pessoa 

humana. - Sob a perspectiva dos princípios da Bioética, de beneficência, autonomia e 

justiça, a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de 

tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser o sustentáculo de 

decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal do 

Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, socioambiental e ético-

espiritual. - A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, 

encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de expressar todos os 

atributos e características do gênero imanente a cada pessoa. Para o transexual, ter 

uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica 

psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade. 

- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a invocação 

dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento jurídico, 

marcadamente a dignidade da pessoa humana, cláusula geral que permite a tutela 

integral e unitária da pessoa, na solução das questões de interesse existencial humano. 

- Em última análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um manifestar 

sua verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real identidade sexual, 

em respeito à pessoa humana como valor absoluto. - Somos todos filhos agraciados 

da liberdade do ser, tendo em perspectiva a transformação estrutural por que passa a 

família, que hoje apresenta molde eu demonista, cujo alvo é a promoção de cada um 

de seus componentes, em especial da prole, com o insigne propósito instrumental de 

torná-los aptos de realizar os atributos de sua personalidade e afirmar a sua dignidade 

como pessoa humana. - A situação fática experimentada pelo recorrente tem origem 

em idêntica problemática pela qual passam os transexuais em sua maioria: um ser 

humano aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial feminino, que, 

após ser submetido à cirurgia de redesignação sexual, com a adequação dos genitais à 

imagem que tem de si e perante a sociedade, encontra obstáculos na vida civil, porque 

sua aparência morfológica não condiz com o registro de nascimento, quanto ao nome 

e designativo de sexo. - Conservar o sexo masculino no assento de nascimento do 

recorrente, em favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica 

e social, bem como morfológica, pois a aparência do transexual redesignado, em tudo 

se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado de 

anomalia, deixando de reconhecer seu direito de viver dignamente. - Assim, tendo o 

recorrente se submetido à cirurgia de redesignação sexual, nos termos do acórdão 

recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração para a mudança de 

sexo no registro civil, e a fim de que os assentos sejam capazes de cumprir sua 

verdadeira função, qual seja a de dar publicidade aos fatos relevantes da vida social 

do indivíduo, forçosa se mostra a admissibilidade da pretensão do recorrente, devendo 

ser alterado seu assento de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo 

qual é socialmente reconhecido. - Vetar a alteração do prenome do transexual 

redesignado corresponderia a mantê-lo em uma insustentável posição de angústia, 

incerteza e conflitos, que inegavelmente atinge a dignidade da pessoa humana 

assegurada pela Constituição Federal. No caso, a possibilidade de uma vida digna para 
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o recorrente depende da alteração solicitada. E, tendo em vista que o autor vem 

utilizando o prenome feminino constante da inicial, para se identificar, razoável a sua 

adoção no assento de nascimento, seguido do sobrenome familiar, conforme dispõe o 

art. 58 da Lei n.º 6.015/73. - Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de 

quem já enfrentou tantas dificuldades ao longo da vida, vencendo-se a barreira do 

preconceito e da intolerância. O Direito não pode fechar os olhos para a realidade 

social estabelecida, notadamente no que concerne à identidade sexual, cuja realização 

afeta o mais íntimo aspecto da vida privada da pessoa. E a alteração do designativo de 

sexo, no registro civil, bem como do prenome do operado, é tão importante quanto a 

adequação cirúrgica, porquanto é desta um desdobramento, uma decorrência lógica 

que o Direito deve assegurar. - Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua 

verdadeira identidade sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do 

ser humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado tampouco 

violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o redesignado exercer, 

em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório ou de 

intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de igualdade para com os 

demais integrantes da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, 

profissional e social do recorrente, que terá, após longos anos de sofrimentos, 

constrangimentos, frustrações e dissabores, enfim, uma vida plena e digna. - De 

posicionamentos herméticos, no sentido de não se tolerar imperfeições como a 

esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com os referenciais 

científicos, e, consequentemente, negar a pretensão do transexual de ter alterado o 

designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de estímulo a uma nova prática de eugenia 

social, objeto de combate da Bioética, que deve ser igualmente combatida pelo 

Direito, não se olvidando os horrores provocados pelo holocausto no século passado. 

Recurso especial provido (BRASIL, 2009). 

 

No mesmo sentido o REsp 737993/MG, do Ministro João Otávio Noronha, julgado em 

10.11.2009, declarou que os documentos públicos devem ser fiéis aos fatos da vida do indivíduo 

que possui seu registro modificado, de forma a ensejar a efetiva segurança jurídica dos registros, 

rechaçando assim a ideia de não ter o sigilo nas averbações. 

O ministro relator defendeu a averbação no livro cartorário para salvaguardar os atos 

jurídicos já praticados, manter a segurança das relações jurídicas e solucionar eventuais 

questões que sobrevierem no âmbito do direito de família (casamento), no direito previdenciário 

e até mesmo no âmbito esportivo. (STJ CONSOLIDA., 2014). 

Contudo, são diversas as questões que estão envolvidas na discussão em tela, como 

por exemplo, a alteração de gênero e a renovação das certidões de nascimento dos filhos da 

pessoa que optou pela cirurgia de mudança de sexo, ou mesmo aquelas que não passaram pelo 

procedimento cirúrgico, mas tiveram seu nome e gênero alterados.  

A incompatibilidade entre o nome e o sexo constantes nos documentos e a imagem de 

seu corpo – quando não há terapia hormonal ou cirurgia, parece estar resolvida em muitos 

Tribunais, mas ainda são necessárias as análises de outras questões que tratam dos direitos do 

transgênero, especialmente sobre a legislação, como se fará adiante. 
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3.2.3 Legislação e ADI sobre Transgênero. 

 

Neste tópico serão abordadas as principais ferramentas legislativas vigentes e as que 

ainda não estão vigentes – pois são apenas projetos de lei, mas considerados importantes para 

a fundamentação e efetivação dos direitos referente aos transgêneros.  

A Lei 6.015/1973, conhecida como Lei de Registros Públicos, versa sobre registros 

das pessoas naturais e jurídicas na esfera brasileira, um dos princípios desta lei são a 

imutabilidade e a publicidade das informações constantes nos registros para garantir a 

segurança jurídica de todos. 

 

Art. 57. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, 

pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique 

os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. 

Art. 58. Qualquer alteração posterior de nome só por exceção e motivadamente, após 

audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do Juiz a que estiver 

sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela 

imprensa. Parágrafo único. Poderá também ser averbado, nos mesmos termos o nome 

abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade 

profissional. Art. 59. O prenome será imutável (BRASIL, 1973). 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais só admite o processo transgenitalizador e as 

alterações do nome e sexo nos dados do registro, desde que seja submetido ao ato cirúrgico, 

neste sentido: 

 

EMENTA: APELAÇÃO - TRANSEXUAL - ALTERAÇÃO DE SEXO NO 

REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO - CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO NÃO REALIZADA - PREVALÊNCIA DA 

CONDIÇÃO REGISTRAL NATURAL ATÉ QUE HAJA MODIFICAÇÃO 

SEXUAL. A só condição de transexual individual, conquanto imponha o respeito de 

todos pelo gênero de opção explicitado, permitindo inclusive a modificação do nome, 

e o dever de tratamento respeitoso da sociedade pela própria opção, não autoriza a 

modificação da condição registral do gênero sexual contida nos assentos de 

nascimento, que só é admissível àqueles que se submeterem ao procedimento de 

redesignação sexual, porque a excepcionalidade afasta o interesse público no 

conhecimento da condição de gênero sexual originalmente designado. Não provido 

(MINAS GERAIS, 2016). 

 

Alguns Tribunais como o do Rio Grande do Sul, por exemplo, entende que pode haver 

a alteração do nome, mesmo que a pessoa não tenha realizado a cirurgia de transgenitalização. 

Entretanto conforme entendimento majoritário a mudança de sexo no registro civil só ocorre 

quando a pessoa já estiver se submetido à cirurgia. 

Pela demora do Estado ao ofertar a possibilidade de realizar a cirurgia aqueles que já 

estão em processo de redesignação acaba violando os direitos fundamentais, por isso a 
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Procuradoria Geral da República, atenta e esta demanda ajuizou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade para conferir a substituição de prenome e sexo civil, independentemente 

de cirurgia redesignatória.  

A ADI 4275/2009 surgiu da necessidade de autodeterminar e ressaltar que não é uma 

cirurgia de redesignação sexual que irá determinar quem é ou não transgênero. 

A publicação do acordão ocorreu em 07/03/2019 com o seguinte teor; 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, na 

conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, 

vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em menor extensão, os Ministros 

Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, em julgar 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 (BRASIL, 2019).  

 

A decisão reconheceu aos transgêneros a garantia de mudança de prenome e sexo de 

forma direta no registro civil, sem a necessidade da realização da cirurgia de redesignação 

sexual, deste modo se assegura a pessoa que se reconhece transexual desde pequena a garantia 

de seus direitos fundamentais, com mudança de nome e sexo no registro civil. 

De outro lado, o Decreto n. 8.727/2016 foi publicado e entrou em vigor em 28 de abril 

de 2016, para regularizar o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero das 

pessoas transexuais e travesti no âmbito da Administração Pública Federal. 

Encerrada esta análise da legislação nacional pertinente a tutela dos Transgêneros, 

serão tratados os direitos dos transgêneros no próximo assunto. 

 

3.2.4 - Direito dos Transgêneros. 

 

No Brasil não possui legislação específica sobre os transgêneros. Entretanto, algumas 

decisões reconhecem os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e 

transgêneros, que formam o grupo LGBT. 

Mesmo com algumas decisões direcionadas a determinados setores, a situação dos 

transgêneros, no Brasil, muitas vezes não é respeitada, e com a ausência de legislação que possa 

proteger a população LGBT contra a homofobia, o transgênero sofre dos mais variados tipos 

de discriminação e violência, sem poder lutar pelos seus direitos, como ocorre com a população 

negra por exemplo. 
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Entre os Estados, o governo de São Paulo, por exemplo, criou leis para garantir a 

cidadania da comunidade LGBT, já que a criação de uma lei de proteção para os transgêneros 

é de competência exclusiva do Poder Legislativo Federal, ou seja, o Congresso Nacional. 

Dentre os vários projetos que foram propostos ao poder legislativo alguns merecem 

destaque, são eles: 

 

O projeto de lei (PL) n. 70-B de 1995 de autoria do Deputado José Coimbra, que tem 

propósitos principal reformar o art. 129 do CPB, que versa sobre o tipo lesão corporal, 

excluindo definitivamente a interpretação de que a cirurgia redesignatória constitui 

ato de lesão do nível grave. Outra proposta é a de reformar a Lei de Registros Públicos, 

especialmente seu art. 58, acrescentando de forma expressa a possibilidade de 

alteração dos dados referentes ao nome e sexo dos transexuais. [...] Já o projeto de lei 

do Senado (PLS) n. 658/2011, Proposto pela Senadora Marta Suplicy, tem por escopo 

garantir o reconhecimento do direito à identidade de gênero com a consequente troca 

de nome e sexo em toda a documentação civil do transexual. Tem por escopo garantir 

o reconhecimento do direito à identidade de gênero com a consequente troca de nome 

e sexo em toda a documentação civil do transexual. [...] O militante nas causas dos 

grupos minoritários, Deputado Jean Wyllys apresentou à Câmara dos Deputados 

alguns projetos de leis voltados à temática da transgeneridade e identidade de gênero. 

[...] Dentre eles se desta o de n. 4.916/2012, cujo objetivo é: [...] alterar o art. 3º da 

Lei 8666/1993 para incluir o inciso V no §2º, e adicionar o §14 ao dispositivo, a fim 

de assegurar preferência às empresas que tenham programas pró-equidade de gênero, 

identidade de gênero, orientação sexual e/ou raça/etnia, e/ou que possuam projetos de 

inserção de idosos no mercado de trabalho, como critério de desempate no processo 

licitatório. A militância também contou com o PL n. 6.583, apresentado pelo 

Deputado Anderson Ferreira em 2013. O objetivo é instituir o Estatuto da Família, 

estabelecendo em seu art. 2º o conceito de entidade familiar nos seguintes termos: Art. 

2º. Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado a 

partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união 

estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes 

(CHAVES, 2017, p. 108-120). 

 

Segundo informações extraídas do site eletrônico da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, nenhum desses projetos chegou a entrar em vigência. Alguns aguardam 

designação do relator, outros apesar de ter parecer favorável da CCJ permanecem sem 

andamento e outros estão simplesmente parados há muito tempo. 

Essa demora na análise dos projetos mostra tamanha falha do legislativo, pois muitos 

dos projetos não foram aprovados deixando todos os transgêneros desamparados.  

 

4 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A QUESTÃO DO TRANSGÊNERO.  

 

No final do século XIX os casos de transgêneros ganhou destaque na ordem Jurídica 

dos Estados, e de lá pra cá tem aumentado significativamente o número dos debates sobre este 

assunto.  
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Do ponto de vista cultural, não há grande preocupação com a proteção destes 

indivíduos, pois ainda existe muito preconceito, já do ponto de vista juridico, foi criado várias 

medidas de proteção para os transgêneros, para que estes tenham seus direitos assegurados pelo 

ordenamento pátrio.  

A previdência social exerce seu papel sob um viés de seguro, pois tem filiação 

compulsória para os regimes básicos; Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de 

Previdência Social, que tem objetivo de amparar os beneficiários contribuintes.  

Neste último capítulo, para a conclusão deste trabalho, será abordado os Fundamentos 

da Previdência Social e dos Transgêneros, a Aposentadoria no Regime Geral de Previdência 

Social, a Aposentadoria por Idade, a Aposentadoria por tempo de contribuição, e por fim 

conclui-se com; Como o Transgênero Será Enquadrado Para Fins de Aposentadoria.  

A Previdência Social possui um sistema binário, onde se calcula a aposentadoria de 

forma diferenciada entre gêneros Masculino e Feminino. Assim, forma-se a construção de 

divergências com relação à aposentadoria dos transgêneros. 

Em nosso país não existe uma norma especifica no Instituto Nacional do Seguro Social 

sobre como tratar alguém que nasceu sob o sexo biológico masculino e posteriormente se 

reconheceu como mulher, ou nasceu com o sexo biológico feminino e posteriormente se 

reconheceu como homem. 

Partindo da premissa de que todos os segurados, sejam facultativos ou obrigatórios 

tem o direito a requerer a aposentadoria, devemos entender como a Previdência Social vai 

considerar a idade e o cálculo do tempo de contribuição do transgênero.  

Passamos a seguir a uma análise sobre os fundamentos da Previdência Social e os 

Transgêneros. 

 

4.1 Fundamentos da Previdência Social e os Transgêneros. 

 

Em nossa Constituição da República, temos em seu artigo 5º que homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações, entretanto ainda existe no ordenamento juridico 

infraconstitucional demonstrações de desigualdade de gênero, pois por mais que nossa 

Constituição preconize a igualdade há muita dificuldade de tornar esta igualdade efetiva quando 

o assunto envolve transgêneros, por isso temos a intervenção do Estado nesses casos que são 

diretamente ligados a dignidade da pessoa humana, por isso a importância de ligar os 

fundamentos da previdência social com a aposentadoria dos transexuais. 
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O Autor Alexandre de Moraes esclarece que: 

 

Os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de 

Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, 

visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do 

Estado democrático, pelo art. 1.º, IV, da Constituição Federal (MORAES, 2003, p. 

154). 

 

Deste modo, a Previdência Social através do Estado estabelece normas de 

obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores a um regime de previdência, pois assim pode 

auxiliar a intervir nas necessidades de cada contribuinte, conforme estabelecido pela 

Constituição em seu artigo 3º, inciso IV, que constituem objetivos fundamentais do Estado, 

promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988). 

O Estado através da Previdência Social impõe que a sociedade participe do regime de 

seguro social, por meio de contribuições, obrigatórias ou facultativas, para garantir recursos 

financeiros à aplicação da política social, assim sendo, não deveria haver discriminação de 

gênero, muito menos deixar desamparados aqueles que contribuem para a manutenção do 

sistema previdenciário. 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, na obra Manual de Direito 

Previdenciário, enfatiza que: 

 

Uma vez estabelecida a noção fundamental de que a Previdência Social é um direito 

subjetivo do indivíduo, exercitado em face a sociedade a que pertence, personificada 

na figura do Estado-Providência, impõe-se que esta sociedade participe do regime do 

seguro social, por meio de aportes que garantem recursos financeiros à aplicação da 

política de segurança social (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 50). 

 

A previdência social possui vários sistemas, porém neste trabalho só vamos abordar o 

sistema contributivo de repartição, pois é o único que agrega ao trabalho, segundo Carlos 

Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, (2017, p.51) neste sistema: (...) as 

contribuições vertem para um fundo único, do qual saem os recursos para a concessão de 

benefícios a qualquer beneficiário, que atenda aos requisitos previstos na norma previdenciária. 

Essa forma de contribuição dos segurados é entendida como um modelo de 

solidariedade, pois cabe à geração atual de ativos trabalhadores, pagar as contribuições que 

garantem benefícios previdenciários dos inativos que já contribuíram, e assim será 

sucessivamente. 
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Sabemos que há vários regimes previdenciários, porém abordaremos o Regime Geral 

de Previdência Social, que abrange todos os trabalhadores de iniciativa privada, sendo estes os 

que possuem relação de emprego pela Consolidação das Leis do Trabalho. Esse regime oferece 

(aposentadorias, pensões, auxilio acidente, doença e reclusão, salário maternidade e família, 

além do abono anual e benéfico de prestação continuada ao idoso e ao deficiente), possuindo 

regras de concessão única, fazendo assim a necessidade de abordagem das aposentadorias 

relacionadas a gênero. 

A seguir, será feito uma abordagem mais profunda sobre a aposentadoria no Regime 

Geral de Previdência Social. 

 

4.1.1 - Aposentadoria no RGPS. 

 

A aposentadoria tem garantia constitucional abordada no artigo 201 da Constituição 

da República de 1988, que a partir da Emenda Constitucional nº. 20/98 ganhou nova fórmula e 

durabilidade com o viés de assegurar a subsistência daqueles que dependem da aposentadoria. 

O conceito geral de aposentadoria é entendido como o benefício de seguridade social 

concedido a todo e qualquer indivíduo, estando ligado o conceito de seguro social – benefício 

que é concedido mediante um salário de contribuição. 

Já o salário de contribuição é o valor que irá servir de base para o cálculo de incidência 

das alíquotas das contribuições previdenciárias dos segurados, onde será obtido o montante da 

contribuição dos segurados empregados. 

Conforme dispõe o artigo 181-B do Decreto nº 3.048/99 (redação dada pelo Decreto 

nº 3.265/99) as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição que a Previdência Social 

concede são irreversíveis e irrenunciáveis. 

Em contrapartida a essas regras de irrenunciabilidade e irreversibilidade da 

aposentadoria, o segurado tem o direito a desaposentação que segundo Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari é entendido como sendo: 

 

(...) o ato de desfazimento da aposentadoria por vontade do titular, para fins de 

aproveitamento do tempo de filiação em contagem para a nova aposentadoria, no 

mesmo ou em outro regime previdenciário, em regra por ter permanecido em atividade 

laborativa (e contribuindo obrigatoriamente, portanto) após a concessão daquela 

primeira aposentadoria (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 483). 
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O termo segurado significa a condição atribuída a todo cidadão filiado ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) que faça pagamentos mensais conforme conceitua 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari: 

 

É segurado da Previdência Social, nos termos do art. 9º e seus parágrafos do Decreto 

n. 3.048/99, de forma compulsória, a pessoa física que exerce atividade remunerada, 

efetiva ou eventual, de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo de emprego, a 

título precário ou não, bem como aquele que a lei define como tal, observadas, quando 

for o caso, as exceções previstas no texto legal, ou exerceu alguma atividade 

mencionada acima, no período imediatamente anterior ao chamado “período de graça” 

(CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 125).  

 

O segurado que por sua vez perdeu a “qualidade de segurado”, mas chegou a realizar 

os requisitos para a concessão da aposentadoria ao tempo em que era detentor daquela 

qualidade, também possui o direito ao benefício. 

É importante mencionar sobre o período de carência estabelecido pela lei nº. 8.213/91 

considerado como período de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça 

jus ao benefício. 

Durante o período de carência, o beneficiário ainda não tem direito à prestação 

previdenciária, conforme dispõe o artigo 28 do Decreto nº. 3.048/99:  

 

Art. 28. O período de carência é contado:  I - para o segurado empregado e trabalhador 

avulso, da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social; e II - para o 

segurado empregado doméstico, contribuinte individual, observado o disposto no § 

4o do art. 26, e facultativo, inclusive o segurado especial que contribui na forma do § 

2o do art. 200, da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, 

não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso 

referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o 

disposto nos §§ 3o e 4o do art. 11. (BRASIL, 1999). 

 

Passamos a analisar as aposentadoria do RGPS que estão profundamente ligadas com 

as questões de gêneros, sendo elas: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de 

contribuição.  

 

4.1.2 Aposentadoria por Idade. 

 

A aposentadoria por idade, é um dos benefícios previdenciários mais conhecido e visa 

garantir a subsistência do segurado e sua família quando a idade avançada não permitir que este 

trabalhe para garantir seu sustento. 
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Esta forma de aposentadoria foi criada pela Lei Orgânica da Previdência Social nº. 

3.807 de 26 de agosto de 1960, e posteriormente substituída pela Lei nº. 8.213 de 24 de julho 

de 1991. 

O benefício da aposentadoria por idade encontra-se prevista no §7º, inciso II do artigo 

201 da Constituição Federal: 

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:(...) § 7º É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (...) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais 

de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal 

(BRASIL, 1988). 

 

Em consonância com a Constituição Federal, está o artigo 48 da Lei n.º 8.213/1991, 

que dispõe o seguinte texto: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 

e 60 (sessenta), se mulher” (BRASIL, 1991). 

Segundo Fábio Zambitte Ibrahim (2012, p. 599) “este benefício era conhecido como 

aposentadoria por velhice, assumindo a atual denominação com a edição da Lei nº 8.213/91. 

Infrutífera tentativa de eliminar o preconceito diante dos idosos, com a adoção de terminologia 

mais adequada”. 

Este modelo de aposentadoria exige que o segurado cumpra o tempo mínimo de 

carência, além de ter completado a idade de 60 anos se for mulher e 65 anos se for homem (para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexo é reduzido 05 (cinco) anos o limite de idade para 

aposentadoria), conforme previsão legal contida na Lei nº. 8.213 de 24 de julho de 1991, artigos 

48 a 51 e no Regulamento da Previdência Social, Decreto nº. 3.048, de 06 de maio de 1999, 

artigos 51 a 55.  

A carência exigida para a aposentadoria por idade aos filiados do Regime Geral de 

Previdência Social, após 27/04/1991 data de promulgação da Lei nº. 8213/91, é de 180 

contribuições mensais. Fábio Zambitte Ibrahim adverte que:  

 

Os requisitos de carência e idade deveriam ser atendidos simultaneamente, em período 

no qual a pessoa ainda estivesse vinculada ao RGPS, já que são requisitos 

cumulativos. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou por 20 (vinte) anos, mas tenha 

deixado de exercer atividade remunerada por vários anos, até atingir a idade 

necessária, não teria direito algum (IBRAHIM, 2012, p. 600).  
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O segurado tem o direito de solicitar o benefício de aposentadoria por idade quando 

quiser, mesmo depois da perda da qualidade de segurado, em razão do seu direito adquirido, 

entretanto é necessário que todos os requisitos estejam cumpridos.    

O cálculo para a aposentadoria por idade é feito com base na média dos maiores 

salários que representem 80%, a partir de julho de 1994, valor do benefício equivale a um 

percentual do salário de benefício. Esse percentual é igual à soma de 70% mais 1% para cada 

ano de contribuição, até o limite de 100%, ou seja, quem contribuiu durante 30 anos ou mais, 

receberá 100% do salário de benefício como aposentadoria, pois 70% + 30% = 100%. 

O governo criou esta formula de cálculo como forma de evitar que os segurados se 

aposentem muito novos, pois quanto mais cedo se aposentar, mais tempo irá receber a 

aposentadoria, sendo assim esse modelo trata-se de uma alternativa criada para diminuir os 

gastos da previdência, de outro lado, quanto mais tarde você se aposentar maior será o salário 

da aposentadoria. 

Há um espaço de tempo de cinco anos entre homens e mulheres para alcançarem o 

benefício da aposentadoria, e este lapso interfere diretamente na questão do transexual, pois, 

não há entendimento pacífico na jurisprudência sobre a concessão da aposentadoria conforme 

o gênero que a pessoa se identifica.  

Pela falta de regulamentação especifica, o transexual fica desamparado, sem proteção 

legal e social, tornando-se impossível a construção de um Estado Democrático sem assegurar 

os direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade e justiça, conforme 

foi disposto no preâmbulo da Constituição.  

Além da aposentadoria por idade que interfere diretamente no gênero do indivíduo, a 

aposentadoria por tempo de contribuição também merece cautela, deste modo, passamos a 

analisa-la. 

 

4.1.3 Aposentadoria por Tempo de Contribuição.  

 

Com a Emenda Constitucional nº 20/1998, passou a valer o tempo de contribuição para 

a aposentadoria, e a partir da data de publicação da Emenda, não foi mais concedida 

aposentadoria proporcional para quem entrou no mercado de trabalho posteriormente.  

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2017, p. 452) apontam que “a 

exigência da combinação do tempo de contribuição com uma idade mínima foi eliminada no 

texto principal da Emenda Constitucional nº 20, constando apenas das regras de transição”. 
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Foram estabelecidas regras para a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição para os segurados no RGPS e outros regimes da Previdência Social, desde que 

cumprida à carência exigida, até 16 de dezembro de 1998 que foi a data de publicação da EC, 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, dispõe:  

 

I – aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, conforme o caso, com 

renda mensal no valor de cem por cento do salário de benefício, desde que cumpridos: 

a) 35 anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher; II – 

aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal proporcional, desde que 

cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: a) idade: 53 anos para o homem; 

48 anos para a mulher; b) tempo de contribuição: 30 anos, se homem, e 25 anos de 

contribuição, se mulher; c) um período adicional de contribuição equivalente a 

quarenta por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o 

tempo de contribuição estabelecido na alínea b; Os segurando inscritos no RGPS a 

partir de 17 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro regime de 

Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, terão direito a 

aposentadoria por tempo de contribuição desde que comprovem: a) 35 anos de 

contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher  (CASTRO; 

LAZZARI, 2017, p. 452).  

 

Para os benefícios que foram concedidos após essa data o coeficiente de cálculo passou 

a ser 70% do salário benefício acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma do 

tempo de 30 anos, se homem, ou 25 anos, se mulher.  

Outras regras estão sendo implementadas com o intuito de melhorar as condições 

daqueles que querem receber o benefício da aposentadoria, entretanto mais uma vez os 

Transgêneros ficaram de lado sem serem incluídos nas previsões legais.  

A regra de cálculo recentemente implementada é conhecida como 85/95 e foi 

estabelecida pela Lei n. 13. 183 de 04 de novembro de 2015. O cálculo leva em consideração o 

número dos pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado.  

Essa regra é progressiva e isenta da aplicação do fator previdenciário aos segurados 

que, tendo cumprido todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, 

consigam somar tempo de contribuição e idade atingindo o número 95, para os do sexo 

masculino, e o número 85, para o sexo feminino. 

A preocupação em adequar o sexo do transexual ao direito de aposentadoria só ocorre 

devido ao RGPS, pois a distinção entre feminino e masculino implicando nas regras de 

aposentadoria, pois não se trata de um sistema único.  

Não é fácil encontrar uma solução que atenda a todos os gêneros, mas o Estado Social 

não pode ficar inerte e nem se justificar argumentando as dificuldades e deixar toda essa classe 

sem amparo.  
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Há uma grande mudança com relação a sociedade e seus princípios em decorrer dos 

anos, sendo assim há uma necessidade do Estado acompanhar essa evolução para proteger e 

socorrer os mais necessitados. No próximo tópico será abordado sobre a aposentadoria dos 

transgêneros hoje e como eles serão considerados para alcançar esse benefício. 

 

4.1.4 Como o Transgênero Será Enquadrado Para Fins de Aposentadoria. 

 

Embora a Constituição Federal tenha estabelecido uma nova forma de tratamento para 

homens e mulheres, assegurando que estes são iguais em direitos e obrigações, no ordenamento 

infraconstitucional nota-se várias formas de desigualdade de gênero, pois há grande dificuldade 

de tornar regulamentos efetivos quando é de interesse dos transgêneros.  

O principal objetivo deste trabalho é esclarecer qual o critério material adotado aos 

transexuais, no que diz respeito a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. 

A identificação sexual de um indivíduo é construída por determinadas variáveis, 

podendo ser físicas ou psicossociais, as físicas pode determinar um desenvolvimento sexual 

diferente da forma com que os outros enxergam, e a psicossocial e a declaração do sexo no 

momento em que é feito o registro dessa pessoa, ou seja, feminino ou masculino, levando em 

consideração o órgão sexual de nascimento.  

Sabemos que a identidade sexual não é congênita, pois a pessoa não nasce sabendo em 

qual sexo irá se identificar, são vários fatores como por exemplo, biológicos, culturais, sociais 

e afetivos que serão responsáveis pela formação sexual dos indivíduos.  

O transexual passa por vários procedimentos, tanto físico como psicológico para 

alcançar a mudança desejada para adequar o sexo biológico ao pretendido, além, do processo 

judicial para a retificação de nome no registro civil. 

Conforme já abordado, a previdência autoriza a concessão da aposentadoria por idade 

para mulheres com idade mínima de 60 (sessenta) anos, e exige a idade mínima de 65 (sessenta 

e cinco) anos para os homens, ou ainda, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, 

para concessão de tal benefício, seria a contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, 

e 30 (trinta) anos, para as mulheres. 

Ainda não existe previsão legal para quanto ao tempo a ser contabilizado em se 

tratando de transexuais que embora tenham um gênero biológico, optaram e foram reconhecidas 

pelo direito civil como pessoa com gênero sexual oposto. 
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Vejamos como exemplo, uma mulher trabalhadora urbana, transexual, que recorreu a 

todos os procedimentos necessários para adequação sexual, e tornou-se homem, com o registro 

civil retificado. 

Se no caso mencionado acima ser utilizado o sexo biológico, deverá ser observado o 

critério relativo ao gênero sexual feminino, alcançando a aposentadoria aos 60 anos de idade 

ou 30 anos de contribuição, por outro lado, essa pessoa é vista pelo Direito Civil como tendo o 

sexo oposto, e neste caso deveria receber o benefício como homem. 

Por outro lado, se este processo ocorrer com a figura masculina que passa pelos 

procedimentos para tornar-se feminino, independentemente da cirurgia de redesignação sexual, 

este quando for buscar seus direitos para obter a aposentadoria por idade, se for levado em conta 

o sexo pelo registro civil, ou seja, feminino ira se aposentar com 60 anos de idade e 30 anos de 

contribuição, sendo assim a idade e o tempo seriam menor para o homem que se tornará uma 

mulher transgênera.  

Com esta analise verifica-se que a mulher que passa pelo processo e se torna transexual 

homem, fica prejudicada, pois tanto na aposentadoria por idade quanto na aposentadoria por 

tempo de contribuição será necessário 5 (cinco) anos a mais, para alcançar tais benefícios. 

Uma maneira simples de resolver este impasse, é considerar o tempo mínimo para 

ambos os casos, ou seja, tanto para o homem quanto para a mulher transexual a regra deverá 

ser 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, já o requisito carência prevalece também para 

ambos, o mesmo estabelecido pela lei de previdência social 180 (cento e oitenta) meses de 

contribuições, deste modo, não haverá prejuízo a nenhum dos sexos, haja vista que o fato de 

buscar a sua verdadeira identidade de gênero não pode trazer prejuízo ao seu direito de 

aposentadoria. 

Considerando tamanhas as lacunas com relação ao direito do transexual, uma das 

formas de sanar esse empasse seria, no momento da aposentadoria o transexual procurar o 

judiciário para que este resolva este conflito, o juiz deve se utilizar da analogia, de princípios 

gerais do direito e dos costumes sociais.  

É evidente a precariedade com relação a legislação previdenciária brasileira, pois esta 

é omissa e deixa de comprimir seu dever quando não garante ao transexual o direito a benefícios 

pela fato da mudança de nome e/ou gênero, ademais não pode haver qualquer tipo de 

discriminação com relação a orientação sexual de um indivíduo quando a Constituição Federal 

já assegura esse direito.  

A autora Eva Bento Gomes ressalta que: 
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Diante de tantos questionamentos necessários para a tutela jurídica do direito 

previdenciário dos transexuais, garantido pelo artigo 194, parágrafo primeiro, inciso I 

da Constituição Federal vigente, o Poder público deve estabelecer a previdência de 

forma universal, ou seja, tutelar a todos de forma igualitária, sem qualquer tipo de 

discriminação. Tendo em vista que a Lei de Previdência Social nº 8.213/91 e a Lei de 

Seguridade Social nº 8.212/91 não dispõem normas sobre as regras para aposentadoria 

por idade do segurado que optou por mudança de sexo, é notório que o legislativo não 

pode mais desconsiderar essa realidade, sob pena de ferir a Carta Maior, vigente no 

Brasil (GOMES, 2017).  

 

Ainda, a mesma autora Eva Bento Gomes afirma que:  

 

Portanto, tendo em vista que não há normas para regular os direitos previdenciários 

dos transexuais, entende-se que a lei para regulamentar a aposentadoria por idade dos 

transgêneros deverá estabelecer requisitos para duas situações distintas. A primeira 

para o homem que nasceu com identidade de gênero feminino e a segunda para a 

mulher que nasceu com identidade de gênero masculino, do qual, ambos optaram pela 

cirurgia de transgenitalização, única maneira de obter harmonia entre corpo físico e a 

mente (GOMES, 2017).  

 

Vale ressaltar que em 20 de fevereiro de 2019 o Ministro da Economia Paulo Roberto 

Nunes Guedes, apresentou a PEC 6/2019 com o viés de modificar o sistema de previdência 

social, estabelecer regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências, a qual 

aguarda votação, tendo sua última movimentação em 25/04/2019, porém, em nenhum momento 

se quer, foi mencionado o transexual nessa nova proposta de mudança, ao contrário, continuam 

sendo esquecidos.  

Por fim, fica evidente que o ordenamento juridico brasileiro não acompanha o 

desenvolvimento das mudanças sociais, conforme visto acima, os transexuais sofrem com a 

falta de amparo legal em vários outros meios jurídicos além do previdenciário, pois não existe 

norma sobre a aposentadoria do transexual tornando  a legislação previdenciária omissa, como 

é atualmente, ao invés cumprir o seu dever de garantir os transexuais ao acesso aos seus 

benefícios em conformidade com a sua identidade de gênero assumida, ressaltando os 

princípios humanitários e igualitários, agindo em conformidade com a lei e a norma mais 

favorável, garantido assim a inclusão dessa população tão discriminada e esquecida. 
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5 CONCLUSÃO. 

 

No discorrer deste trabalho, ficou evidente que nosso ordenamento juridico exige uma 

renovação constante de seus dispositivos legais, para que este possa acompanhar a evolução 

social, pois no caso dos transexuais é notório o tamanho desinteresse e abandono tendo em vista 

a inexistência de norma previdenciária acolhendo esta classe. 

É dever do Estado reconhecer a deficiência na legislação previdenciária, que é a 

ausência do direito de aposentadoria dos transexuais, e assumir seu papel fornecendo a proteção 

jurídica, por meio do poder legislativo, que é o responsável por criar leis que regulamentem os 

direitos necessários para garantir a todos os cidadãos a dignidade humana, é de extrema 

importância que o poder legislativo reconheça que o Estado é laico e é um erro deixar que a 

religião,  impeça os direitos previdenciários do transexual. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi apresentado uma proposta de mudança 

previdenciária, mas em nenhum momento foi abordado a condição do transexual que pretende 

buscar à aposentadoria que se tem direito, continuando assim, sem legislação para regulamentar 

os direitos à aposentadoria por idade e por tempo de contribuição do transexual.  

A estrutura do sistema previdenciário brasileiro foi criada e organizada em vários 

regimes que possuem regras próprias, justamente com a ideia de proteção aos riscos sociais que 

a população está exposta de acordo com as características sociais de cada um. 

A percepção de requisito de idade para a aposentadoria por idade do transexual, tanto 

para o homem que passou a ser mulher quanto para a mulher que passou a ser homem em seu 

corpo físico, deverá ser a mesma idade e tempo para ambos, sendo a idade mínima, 60 (sessenta) 

anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, prevista na lei de previdência social, haja vista que 

o fato de buscar a sua verdadeira identidade de gênero não pode trazer prejuízo ao seu direito 

de aposentadoria. Já o requisito carência prevalece também para ambos, o mesmo estabelecido 

pela lei de previdência social 180 (cento e oitenta) meses de contribuições. 

Por fim, fica evidente que o ordenamento juridico brasileiro não acompanha o 

desenvolvimento das mudanças sociais, conforme visto acima, os transexuais sofrem com a 

falta de amparo legal em vários outros meios jurídicos além do previdenciário, pois não existe 

norma sobre a aposentadoria do transexual tornando  a legislação previdenciária omissa, como 

é atualmente, ao invés cumprir o seu dever de garantir os transexuais ao acesso aos seus 

benefícios em conformidade com a sua identidade de gênero assumida, ressaltando os 

princípios humanitários e igualitários, agindo em conformidade com a lei e a norma mais 

favorável, garantido assim a inclusão dessa população tão discriminada e esquecida. 
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