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"O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças."  

(Augusto Cury) 

 

 



 

 

RESUMO  

 

O presente trabalho visa analisar a aplicação dos direitos civis à pessoa transexual, uma vez que, 

no ordenamento jurídico brasileiro, não há Lei que estabeleça quais direitos serão aplicados à 

uma pessoa que possui gênero distinto do sexo biológico: se a normatização referente ao sexo de 

origem ou aquela referente à identidade de gênero da pessoa em questão. Diante da falta de 

normatização com relação ao tema, busca-se fazer uma análise interdisciplinar entre o direito 

civil e o direito constitucional, a fim de analisar a aplicação dos direitos civis à pessoa transexual. 

A pesquisa será, quanto à abordagem do problema, qualitativa, pois será feito um processo de 

análise de doutrinas e jurisprudências para se chegar à resposta do problema em questão, por 

meio de técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Será utilizado o método dialético a partir 

da pesquisa exploratória baseada em doutrinas, jurisprudências, legislações e princípios, a fim de 

analisar a aplicação dos direitos civis às pessoas transexuais, bem como a evolução da visão 

humanista de preocupação com a inclusão social, com o respeito e a tolerância. Ao final, 

concluiu-se que o direito que deve ser aplicado à pessoa transexual é aquele referente ao gênero 

escolhido pelo indivíduo, tendo em vista que o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, da pluralidade familiar e os direitos fundamentais inerentes à personalidade protegem a 

diversidade, o bem-estar individual e o direito de autodeterminação, consistente em uma 

liberdade individual; tendo em vista o Estado Democrático de Direito e analisando a visão 

humanista contemporânea, que busca a inclusão de todas as pessoas, independentemente de 

quaisquer fatores. 

 

Palavras-chave: Transexualidade. Direitos Civis. Aplicação. Identidade de gênero. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa a analisar a aplicação dos direitos civis à pessoa transexual, 

uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro, não há Lei que estabeleça quais direitos serão 

aplicados à uma pessoa que possui gênero distinto do sexo biológico: se a normatização referente 

ao sexo de origem ou aquela referente à identidade de gênero da pessoa em questão. 

Atualmente, o dilema acima mencionado é solucionado por meio das doutrinas e das 

jurisprudências, no entanto, é nítida a existência de posicionamentos divergentes, o que acarreta 

insegurança jurídica e decisões diferentes para casos semelhantes. Desse modo, uma pessoa 

transexual pode ter reconhecida a aplicação de norma referente à sua identidade de gênero, 

enquanto outra, em situação semelhante, pode ter a aplicação negada. Essa situação é causadora 

de injustiças e viola direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, tal como dignidade, 

respeito à diversidade e os direitos à personalidade. 

A essência do Estado Democrático de Direito é o respeito às liberdades individuais e 

aos direitos fundamentais, o que abrange o direito de autodeterminação. Uma pessoa transexual é 

aquela que se sente incompatível com seu sexo biológico e, portanto, possui um gênero distinto 

daquele que lhe foi imputado. Dessa forma, a transexualidade perpassa pelo exercício de 

liberdades individuais, pelo exercício personalíssimo da autodeterminação. Assim sendo, não 

respeitar a escolha individual de uma pessoa e não entender a diversidade é violar um direito 

fundamental e uma escolha intransferível. Portanto, a partir do momento que a escolha de 

mudança de gênero é feita pelo indivíduo, cabe ao ordenamento jurídico e às decisões judiciais o 

amparo, o acolhimento e o respeito a essa decisão, em consonância com os princípios 

constitucionais. 

Logo, demonstrar que não pode haver dúvidas quanto à aplicação dos direitos ao 

transexual e discutir como deve se dar tal aplicação é extremamente importante, pois está 

diretamente ligada com o exercício das liberdades individuais, garantia dos direitos fundamentais 

e, por conseguinte, com a reafirmação do Estado Democrático de Direito. Além disso, a 

discussão de questões constitucionais é sempre relevante, pois as práticas, condutas e legislações 
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no país devem refletir e se adequar aos princípios e normas extraídos da Constituição Federal, 

pois esta é a base de todo o ordenamento jurídico. 

Ainda, menciona-se a decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, 

que reconheceu o direito de alteração de prenome e gênero no assento de registro civil, sem a 

realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo e sem necessidade de autorização 

judicial. Posto isso, vê-se o crescente reconhecimento dos direitos dos transexuais. 

Diante do exposto e da falta de normatização com relação ao tema, busca-se fazer 

uma análise interdisciplinar entre o direito civil e o direito constitucional, a fim de analisar a 

aplicação dos direitos civis à pessoa transexual. 

A preocupação com a aceitação e o respeito à diversidade está cada dia mais presente 

na sociedade e no mundo jurídico, no entanto, ainda se discute qual o direito a ser aplicado à 

pessoa transexual, se o do gênero escolhido pelo indivíduo ou o referente ao sexo biológico. 

Levando em consideração o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais e os 

diversos princípios constitucionais protetores da dignidade humana, questiona-se: qual direito 

deve ser aplicado à pessoa transexual, o do gênero escolhido ou o referente ao sexo biológico? 

Tendo em vista que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da 

pluralidade familiar e os direitos fundamentais inerentes à personalidade protegem a diversidade, 

o bem-estar individual e o direito de autodeterminação, consistente em uma liberdade individual; 

tendo em vista o Estado Democrático de Direito e analisando a visão humanista contemporânea, 

que busca a inclusão de todas as pessoas, independentemente de quaisquer fatores, pode-se 

chegar à hipótese de que o direito que deve ser aplicado à pessoa transexual é aquele referente ao 

gênero escolhido pelo indivíduo. Dessa forma, caso a hipótese seja verificada, sendo constatado 

que o direito a ser aplicado ao transexual é aquele referente ao gênero escolhido, o ordenamento 

jurídico e as decisões judiciais devem se adequar a tal aplicação, para que estejam de acordo com 

a Constituição Federal de 1988 e seus princípios basilares. 

O principal objetivo do presente trabalho é demonstrar que, uma vez resolvida a 

questão de escolha do gênero, não pode haver dúvidas quanto ao direito do transexual. E, para 
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que se possa chegar a alguma conclusão sobre como deve ser a aplicação dos direitos civis aos 

transexuais, esse estudo pretende verificar se há efetividade no modo de aplicação desses direitos 

atualmente, confrontar a atual aplicação com princípios e garantias presentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, explanar a definição de transexualidade, examinar a nova visão humanista 

inclusiva, analisar o tema com base em princípios e direitos constitucionais, analisar leis 

existentes no ordenamento jurídico que são referentes aos transexuais e examinar julgados 

referentes ao tema, bem como os fundamentos das decisões judiciais. 

O modelo teórico desenvolvido nesse trabalho é o hermenêutico-argumentativo, pois 

busca-se compreender se há efetividade no modo como os direitos civis são aplicados às pessoas 

transexuais atualmente e discutir como deveria se dar tal aplicação. Quanto à vertente jurídica do 

presente estudo, tem-se a corrente jurídico sociológica, visto que analisa-se o direito como 

fenômeno variável e dependente da evolução social. 

Quanto à metodologia da presente pesquisa, esta será, quanto à abordagem do 

problema, qualitativa, pois será feito um processo de análise de doutrinas e jurisprudências para 

se chegar a resposta do problema em questão, por meio de técnica de pesquisa bibliográfica e 

documental. 

Será utilizado o método dialético a partir da pesquisa exploratória baseada em 

doutrinas, jurisprudências, legislações e princípios, a fim de analisar a aplicação dos direitos civis 

às pessoas transexuais, bem como a evolução da visão humanista de preocupação com a inclusão 

social, com o respeito e a tolerância. 
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2 TRANSEXUALIDADE 

2.1 Definição 

A compreensão de quem é um indivíduo transexual é fundamental para a 

compreensão do tema, para que haja um entendimento correto sobre o termo e melhor 

entendimento da situação do indivíduo transexual, a fim de extirpar preconceitos. 

A definição de transexualidade pode ser explanada, nas palavras de Dias: 

A transexualidade é uma divergência entre o estado psicológico de gênero e as 

características físicas e morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao sexo oposto. 

Caracteriza-se por um forte conflito entre o corpo e a identidade de gênero e compreende 
um arraigado desejo de adequar – hormonal e cirurgicamente - o corpo ao gênero 

almejado. Existe uma ruptura entre o corpo e a mente, o transexual sente-se como se 

tivesse nascido no corpo errado, como se esse corpo fosse um castigo ou mesmo uma 

patologia congênita. O transexual se considera pertencente ao sexo oposto, entalhado 

com o aparelho sexual errado, o qual quer ardentemente erradicar. Enquanto o 

homossexual aceita seu sexo biológico, o transexual rejeita seu próprio sexo anatômico. 

O transexual masculino tem ego corporal e psíquico femininos. Com o transexual 

feminino, ocorre o contrário. (DIAS, 2014, p.43) 

 

Portanto, a pessoa transexual não se identifica com o corpo em que nasceu, 

rejeitando-o.  Marques e Moura discorrem sobre a transexualidade nas seguintes palavras: 

O termo transexual está inserido na divisão de gênero, uma vez que não represente 

biologicamente o indivíduo. O transexual é uma pessoa que não se identifica com seu 

sexo, como se sua natureza biológica fosse divergente de sua mentalidade, tendo uma 

identidade psicológica diferente, identidade essa relativa à característica de não se sentir 

como uma pessoa de seu sexo, negando-o. (MARQUES; MOURA, 2018, p.28) 

 

Verifica-se que o conceito de transexualidade perpassa pelo conceito de identidade de 

gênero, visto que, o que define a identidade sexual de uma pessoa transexual é a sua identidade 

de gênero e não seu sexo biológico. Dessa forma, entender o conceito e o alcance da referida 

expressão auxilia no entendimento da definição de transexual.  

De acordo com Vieira (2012, p.360), “identidade de gênero é uma experiência interna 

e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 

nascimento. Trata-se de uma convicção íntima da pessoa em pertencer ao gênero feminino ou 

masculino”. 

Ainda, a identidade de gênero se relaciona com o “gênero com o qual a pessoa se 
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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 o gênero”. (DIAS, 2014, p.42). 

Portanto, como já compreendidos os conceitos básicos relacionados ao tema, passa-se 

a diferenciações importantes para a melhor cognição do assunto em debate. 

2.2 Diferenças conceituais 

2.2.1 Orientação sexual e identidade de gênero 

Anteriormente, já foi explanado o conceito de identidade de gênero e, agora, faz-se a 

diferenciação do conceito de orientação sexual, visto que tais expressões não se confundem e 

devem ser utilizadas de maneira adequada. Godoy ensina que: 

A identidade de gênero diz respeito ao gênero com o qual o indivíduo se identifica, 

independentemente de seu sexo biológico de nascimento. [...] Desse modo, cada 

indivíduo pode se identificar, em seu íntimo e de maneira permanente, com determinado 
gênero (masculino, feminino, ambos, nenhum e demais variações existentes), como 

resultado de seu desenvolvimento pessoal e influências externas que sofreu ao longo 

desse processo de autoconhecimento. É importante destacar, ainda, que a identidade de 

gênero nem sempre corresponde ao sexo biológico do indivíduo, de modo que este pode 

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

ou qualquer de suas variantes. (GODOY; 2020, p.45) 

 

Por outro lado, Godoy (2020, p.46) explica que a orientação sexual “[...] refere-se à 

forma como o sujeito se relaciona ou sente-se atraído afetiva e sexualmente. Assim sendo, cada 

pessoa se sente atraída por determinado gênero, ou mais de um, ou nenhum, e isso nada tem a ver 

com sua identidade de gênero”. 

Dias também conceitua orientação sexual: 

A orientação sexual indica o impulso sexual de cada indivíduo, aponta para a forma 

como ele vai canalizar sua sexualidade. A orientação sexual tem como referência o 

gênero pelo qual a pessoa sente atração, desejo afetivo e sexual. Quando for por pessoa 

que tem identidade de gênero diverso do seu, se diz que a pessoa é heterossexual. Se for 

por alguém do mesmo gênero, a pessoa é rotulada do homossexual. E, se a atração for 

por pessoas de ambos os gêneros, a pessoa é classificada como bissexual. Não se deve 

falar em opção sexual, mas em orientação sexual, expressão que significa que o desejo 
sexual está em direção a determinado gênero. 

 

Por fim, Dr. Pauly (1979, p.29 apud PERES, 2001, p.107) afirma que “os transexuais 

não são homossexuais. Consideram-se membros do sexo oposto e se sentem amaldiçoados pelo 
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aparato sexual errado [...]. Ao contrário, um homossexual gosta e utiliza da sua genitália com os 

membros de seu próprio sexo anatômico”. 

Dessa forma, nota-se que a transexualidade não é sinônimo de homossexualidade, de 

modo que pode haver transexuais heterossexuais, homossexuais, bissexuais, dentre outras 

categorias de orientação sexual. 

2.2.2 Transexualidade e transexualismo 

O termo transexualismo remete a uma patologia, visto que o Cadastro Internacional 

de Doenças da Organização Mundial da Saúde utiliza referida expressão para catalogar um 

transtorno da identidade sexual. Nesse sentido, Rocha e Sá registram sobre o assunto: 

Segundo o CID-10, F-64.0, caracteriza-se o TRANSSEXUALISMO como um 

transtorno de identidade sexual. Trata-se de um desejo de viver e de ser aceito como um 

membro do sexo oposto. Geralmente esse transtorno vem acompanhado por uma 

sensação de desconforto e até de impropriedade com o sexo anatômico. Esse transtorno 

geralmente leva o transsexual a buscar tratamentos hormonais e até mesmo cirurgias 

transformadoras em busca de maior conforto e congruência com o sexo preferido, 

Segundo o CID-10, para que o diagnóstico seja feito, a identidade transsexual deve estar 

presente pelo menos 2 anos e não deve estar associado a outros transtornos mentais , tais 

como: esquizofrenia e nem estar associado a anormalidade intersexual, genético e 

cromossomo sexual. O transsexualismo segundo a CID-10, caracteriza um transtorno de 

identidade sexual ( F-64) estando codificado como F64- 0. (ROCHA; SÁ, 2013, p.2341) 
 

Ainda, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 1.955/2010 

considerava o paciente transexual “portador de desvio psicológico permanente de identidade 

sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou autoextermínio”. Além disso, 

utilizando a expressão transexualismo, elencava critérios que caracterizavam o distúrbio 

psicológico:  

Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo 

enumerados:  
1) Desconforto com o sexo anatômico natural;  

2) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e 

secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto;  

3) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no mínimo, dois 

anos;  

4) Ausência de outros transtornos mentais. (CFM, Resolução 1.955/2010) 

 

Nas palavras de Carvalho (2019, p.40) não seria certo “partir de diagnósticos 

preestabelecidos, considerando a transexualidade como disforia de gênero, uma psicose ou uma 
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desordem narcísica. Tais rótulos, além de patologizar o quadro, empobrecem-no, impedindo que 

nos voltemos à singularidade de cada sujeito transexual”. 

 Posto isso, prefere-se a utilização da expressão transexualidade à expressão 

transexualismo, pois esta remete à patologização da condição sexual de determinada pessoa, o 

que fere o direito de autodeterminação.  
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3 MEDICINA E TRANSEXUALIDADE 

3.1 A evolução da visão sobre a pessoa transexual 

Como já foi dito anteriormente, a pessoa transexual é considerada portadora de 

transtorno de identidade de gênero pelo Cadastro Internacional de Doenças da Organização 

Mundial da Saúde. Assim, a pessoa transexual é vista como portadora de doença psicológica, o 

que faz com que dependa de laudo psiquiátrico para se submeter à cirurgia de redesignação de 

sexo. 

No Brasil, havia a Resolução 1955/2010 do Conselho Federal de Medicina, que 

também considerava a transexualidade um desvio psicológico de identidade. Porém, 

recentemente, no ano de 2019, tal norma foi revogada pela Resolução 2265/2019, a qual 

demonstra a tendência em despatologizar o fato de uma pessoa ser transexual. 

A Resolução 2265/2019 refere-se à pessoa transexual como “pessoa com 

incongruência de gênero ou transgênero”, de forma que baniu a utilização da expressão 

transexualismo, o que já é um avanço para a desmistificação do tema. Além disso, não mais 

define os transexuais como portadores de desvio psicológico de identidade. Veja-se nova 

definição utilizada pela Resolução: 

Art. 1º Compreende-se por transgênero ou incongruência de gênero a não paridade entre 

a identidade de gênero e o sexo ao nascimento, incluindo-se neste grupo transexuais, 

travestis e outras expressões identitárias relacionadas à diversidade de gênero. 

§1º Considera-se identidade de gênero o reconhecimento de cada pessoa sobre seu 

próprio gênero. 

§2º Consideram-se homens transexuais aqueles nascidos com o sexo feminino que se 

identificam como homem. 

§3º Consideram-se mulheres transexuais aquelas nascidas com o sexo masculino que se 
identificam como mulher. (CFM, Resolução 2265/2019) 

 

Além disso, nota-se um outro avanço disposto na mencionada Resolução. Como visto 

no capítulo anterior, a Resolução 1955/2010 exigia, para a caracterização do transexualismo, a 

permanência do distúrbio por, pelo menos, dois anos. Posto isso, a pessoa transexual teria que ter 

acompanhamento psicológico por dois anos, para que, ao final desse tempo, fosse emitido laudo 

conclusivo sobre a patologia, indicando ou não a necessidade de cirurgia de redesignação de sexo 

ou terapia hormonal. Na nova Resolução o prazo é reduzido para um ano, observe-se: 
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Art.11. Na atenção médica especializada ao transgênero é vedada a realização de 

procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero antes dos 18 (dezoito) anos de idade. 

§1º Os procedimentos cirúrgicos de que trata esta Resolução só poderão ser realizados 

após acompanhamento prévio mínimo de 1 (um) ano por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar. (CFM, Resolução 2265/2019) 

 

Ademais, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação 

Americana de Psiquiatria, que antes considerava a transexualidade como transtorno de identidade 

de gênero, passou a adotar o termo “disforia de gênero”. 

Mister, ainda, ressaltar o reconhecimento da Medicina de que a formação da 

identidade sexual de uma pessoa não se restringe ao sexo biológico, mas, também, sofre 

interferências sociais e psicológicas. Segundo Peres, a Medicina constatou que: 

 [...] o processo de diferenciação entre os sexos masculino e feminino revelava-se por 

meio de etapas múltiplas, no sentido de que a cada etapa concluída para a formação da 

sexualidade do indivíduo o potencial biológico desenvolvia-se na direção da 

masculinidade ou feminilidade. As pesquisas científicas nestas ultimas décadas levaram 

à descoberta de que o processo de diferenciação sexual não se encerra com a formação 

dos órgãos genitais externos. A partir disso, descobriu-se que o cérebro também interfere 

na determinação do sexo, após o nascimento do indivíduo. Acrescentam-se, ainda, os 

estudos antropológicos reveladores da influência sociocultural. (PERES, 2001, p.2) 

 

Na mesma linha, Dias argumenta que: 

A medicina admite ser o sexo uma conjugação de elementos que devem manter 

harmonia entre si, sendo eles o elemento biológico, o psicológico e o comportamental do 
indivíduo. Logo, para o diagnóstico completo e exato da sexualidade, importante atentar 

ao aspecto plurivetorial: o sexo biológico (formado pelo sexo morfológico, sexo 

genético e sexo endócrino), o sexo psíquico e o sexo civil. Para a Medicina Legal, não se 

pode mais considerar o conceito de sexo fora de uma apreciação plurivetorial, resultante 

de fatores genéticos, somáticos, psicológicos e sociais. (DIAS, 2014, p.268) 

 

Há que se fazer menção que “a psicologia define a sexualidade humana como uma 

combinação de vários elementos: o sexo biológico (o sexo que se tem); as pessoas por quem se 

sente desejo (a orientação sexual); a identidade sexual (quem se acha que é); e o comportamento 

ou papel social”. (DIAS, 2014, p.268). 

Ressalta-se que o homossexualismo era tratado como transtorno psicológico, vindo a 

ser retirado do rol de doenças em 1990 pela Organização Mundial da Saúde e em 1985 pelo 

Conselho Federal de Medicina, de forma que a denominação atual correta é homossexualidade, a 

qual é vista como condição sexual. Em vista disso, é nítida a semelhança entre a situação anterior 
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dos homossexuais e a situação atual dos transexuais, e a propensão de ocorrência do mesmo 

desfecho com relação à classificação da transexualidade. 

Diante do exposto, vê-se a tendência em descaracterizar a pessoa transexual como 

portadora de transtorno psicológico, pois verifica-se uma evolução da visão sobre a 

transexualidade na Medicina, tendente a reconhecê-la como condição sexual, o que coaduna com 

o direito à liberdade, dignidade da pessoa humana e ao não preconceito. 

3.2 Descriminalização da conduta médica em cirurgias de redesignação 

A conduta do médico que realizava cirurgias de redesignação sexual era considerava 

crime de Lesão Corporal Gravíssima, previsto no artigo 129, §2º, III do Código Penal, por 

acarretar perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Frisa-se que o médico poderia ser 

processado e condenado por tal crime, mesmo com a autorização e consentimento expresso da 

pessoa a ser submetida à intervenção cirúrgica.  

Segundo Dias (2014, p.273), “o IV Congresso Brasileiro de Medicina Legal, 

realizado em 1974, classificou como mutilante, e não corretiva, a cirurgia para troca de sexo, 

concluindo que sua prática feria o Código de Ética Médica”. 

Ademais, de acordo com Peres, a criminalização da conduta médica era amparada 

pelos pareceres 11/91 e 12/91 do Conselho Federal de Medicina: 

O Conselho Federal de Medicina havia emitido os pareceres nº 11/91 e 12/91, ambos 

aprovados em 13/04/91. Pelo primeiro parecer: “Incorre em ilícito ético e penal o 

médico que diante de solicitação de seu paciente, realizar cirurgia de conversão sexual, 

por desobediência ao artigo 129 do Código Penal e artigo 42 do CEM, por se tratar de 

mutilação grave e ofensa á integridade corporal”. [...] Pelo segundo parecer verifica-se 

que: A cirurgia de conversão sexual para indivíduos com genitálias externas e internas 

definidas e cromatina sexual compatível é proibida pelas leis brasileiras e pelo CEM, por 

se tratar de mutilação grave e ofensa à integridade corporal. (PERES, 2001, p.190) 

 

Entretanto, em 1997, por meio da Resolução 1.482, a cirurgia de redesignação sexual 

passou a ser permitida pelo Conselho Federal de Medicina, “considerando que a cirurgia de 

transformação plástico-reconstrutiva da genitália externa, interna e caracteres sexuais secundários 

não constitui crime de mutilação previsto no artigo 129 do Código Penal, visto que tem o 
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propósito terapêutico específico de adequar a genitália ao sexo psíquico”. A partir daí, as 

Resoluções posteriores mantiveram o amparo para o médico realizar a cirurgia em questão. 

A verdade é que nunca houve criminalização específica da conduta de realizar a 

cirurgia de redesignação sexual, pois não existiu Lei que proibisse execução da referida operação. 

Existiram pareceres e entendimentos do Conselho Federal de Medicina, que se posicionaram 

contrários à realização do procedimento. No entanto, pareceres não possuem a força cogente para 

criminalizar uma conduta. Portanto, o que ocorria era uma interpretação feita sobre o artigo 129 

do Código Penal, a fim de enquadrar a cirurgia de redesignação sexual como crime. Tal 

interpretação, totalmente equivocada, desconsiderava a ausência de dolo do médico em ferir o 

paciente e desprezava a finalidade terapêutica do procedimento cirúrgico. 

Nesse sentido, Szaniawski aduz que: 

A atividade médica tem sempre por escopo a conservação da vida e da saúde do 

indivíduo mediante a cura das moléstias. Por isso, nas atividades médicas curativas, está 

ausente o dolo na prática de lesões corporais. Outrossim, a terapia cirúrgica, que visa à 

cura do doente, mesmo que ocorram mutilações, não se enquadra no tipo lesão corporal, 

descrito nos Códigos Penais. (SZANIAWKI, 1998, p.276 apud CARVALHO, 2019, 

p.54) 
 

Posto isso, a interpretação feita sobre o Código Penal, a fim de criminalizar a 

intervenção cirúrgica de redesignação sexual, era preconceituosa e feria o princípio da dignidade 

da pessoa humana e o da liberdade individual. Hoje, apesar de ainda inexistir Lei que 

regulamente a cirurgia, as Resoluções do Conselho Federal de Medicina, a doutrina majoritária e 

a jurisprudência não mais condenam a conduta do médico que realiza o procedimento, visto que, 

a sociedade atual está engajada em aceitar as diversidades e em não tolerar preconceitos. 

 

   

 

 

 

 



18 
 

 

 

4 ABORDAGEM ATUAL DOS DIREITOS TRANSEXUAIS  

4.1 Leis e jurisprudências garantidoras de direitos 

O marco jurídico mais recente e benéfico para a população transexual é a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, ocorrida em março de 

2018. A decisão reconheceu, 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. Ressalte-se o caráter vinculante da decisão em todo o território 

nacional. 

A conclusão do voto do Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, um avanço no 

reconhecimento de direitos às pessoas transexuais, visto que não vincula o direito de mudança de 

prenome e sexo à necessidade de intervenção cirúrgica de mudança de sexo e à necessidade de 

autorização judicial, porém, antes da decisão vinculativa havia divergência quanto à questão. 

Alguns Tribunais permitiam a mudança do prenome, mas não autorizavam a mudança do sexo, 

enquanto outros exigiam que a cirurgia de transgenitalização fosse feita para que pudesse haver 

mudanças no registro civil da pessoa. Desse modo, uma pessoa transexual pode ter reconhecida a 

aplicação de norma referente à sua identidade de gênero, enquanto outra, em situação semelhante, 

pode ter a aplicação negada. Essa situação é causadora de injustiças e viola direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, tal como dignidade, respeito à diversidade e os direitos à 

personalidade. Para ilustrar a divergência entre os posicionamentos jurisprudenciais, veja-se duas 

decisões distintas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com relação ao mesmo tema, 

prolatadas no mesmo ano: 

TJMG -  Apelação Cível  1.0024.13.395561-7/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 

3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 11/02/2016 
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 
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público no conhecimento da condição de gênero sexual originalmente designado. Não 

provido.  (TJMG, 2016, on-line) 

 

Nota-se que a primeira decisão exige a realização de cirurgia de redesignação de sexo 

para que possa haver alteração do nome no assento de registro civil, porém a próxima decisão 

autoriza a alteração do nome, independentemente de procedimento cirúrgico . 

TJMG -  Apelação Cível  1.0702.15.039065-7/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da 

Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2016, publicação da súmula em 

30/09/2016. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - 
TRANSEXUALIDADE - ALTERAÇÃO DO NOME - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1- Em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana se 

mantém a decisão judicial que reconheceu o direito do transexual à mudança do nome, 

que vive socialmente e publicamente como mulher, sendo conhecido por apelido, que 

constitui o prenome feminino. 2- Observadas as circunstâncias do caso, em que o nome 

de registro masculino está dissonante com a identidade social, podendo levar o usuário a 

situação vexatória ou de ridículo, justifica-se a alteração deferida na sentença. 3- 

Recurso não provido.  (TJMG, 2016, on-line) 

 

Regressando ainda mais no tempo, os transexuais recorriam ao Poder Judiciário para 

autorizar a intervenção cirúrgica e os médicos que realizavam as cirurgias mencionadas podiam 

ser condenados pela prática do crime de lesões corporais, conforme já mencionado no capítulo 

anterior. De acordo com o mencionado por Oliveira: 

No ano de 1997, foi editada a Resolução do Conselho Federal de Medicina CFM n. 
1.482. Essa resolução tem caráter complementar ao Código de Ética Médica e autorizou 

a cirurgia de transgenitalização [...] Assim, essa resolução médica teve a importância de 

deixar claro que a cirurgia, ainda que envolva uma mutilação do corpo, é lícita, pois 

atende a fins terapêuticos, que é justamente adequar a genitália ao sexo psíquico. 

(OLIVEIRA; 2018, p.125) 

 

Para mais, em 13 de junho de 2019, no julgamento da Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, o Plenário do Supremo Tribunal Federal criminalizou 

os atos de homofobia e transfobia. O entendimento foi de que há omissão inconstitucional por 

parte do Poder Legislativo Federal, pois este não editou leis que criminalizassem a homofobia e a 

transfobia. Como solução temporária, até que o Congresso Nacional edite norma sobre a matéria, 

o Supremo Tribunal Federal enquadrou os atos transfóbicos e homofóbicos na Lei 7.716/1989, 

popularmente chamada Lei do Racismo. 

Quanto às normas provenientes do poder legislativo ou executivo, atualmente, 
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existem poucas leis direcionadas à proteção do público transexual, face à omissão do Poder 

Legislativo, que sequer regulamentou a cirurgia de redesignação de sexo, ficando a cargo do 

Conselho Federal de Medicina tal regulamentação. Porém, pode-se citar algumas normas que 

versam sobre os direitos das pessoas transexuais, além das que já foram citadas nos capítulos 

anteriores. 

A Resolução 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, de 16 de janeiro de 2015, estabelece 

parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis e 

transexuais nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao 

reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Veja-se algumas 

importantes disposições da referida norma: 

Art. 1º - Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e 

modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante 

solicitação do próprio interessado. 

Art. 3º - O campo "nome social" deve ser inserido nos formulários e sistemas de 

informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de 
frequência, avaliação e similares. 

Art. 4º - Deve ser garantido, em instrumentos internos de identificação, uso exclusivo do 

nome social, mantendo registro administrativo que faça a vinculação entre o nome social 

e a identificação civil. (Resolução 12, 2015) 

 

Ainda, a mencionada resolução garante o uso de banheiros e outros espaços 

segregados por gênero, de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa. No mesmo sentido 

da norma anterior, o Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016, dispõe sobre o uso do nome social e o 

reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, abrangendo, porém, o 

âmbito da Administração Pública federal: 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 

identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Art. 2º Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa 

travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento e com o disposto neste Decreto. 

Parágrafo único. É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para 

referir-se a pessoas travestis ou transexuais. (Decreto 8.727,2016) 
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Ademais, tem-se a Portaria 1.370, de junho de 2019, a qual incluiu na tabela de 

procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde a cirurgia de redesignação sexual no sexo 

feminino, que, até então, era realizada somente no sexo masculino.  

Posto isso, tendo como base a tendência dos entendimentos jurisprudenciais, 

principalmente por parte do Superior Tribunal Federal, e a das normas que estão em vigência nos 

dias atuais, nota-se um crescente reconhecimento dos direitos da população transexual e respeito 

pelos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. 

4.2 Aspectos importantes de casos práticos 

4.2.1 Thammy Miranda 

Thammy Miranda é um ator transexual, filho da cantora Gretchen. Em 2006, revelou 

ao público ser homossexual e, aos poucos, foi mudando o visual, até que, em 2014, começaram as 

intervenções cirúrgicas para a adequação de seu físico à sua identidade de gênero. Depreende-se, 

das palavras de Santana, que Thammy sempre se sentiu como homem: 

Thammy Myranda sempre disse que queria ganhar características masculinas para se 

adequar à sua identidade. Esta semana, ela disse à rádio FM O Dia, que iniciou 

tratamento hormonal e que vai tirar seios, útero e ovários. “Desde criança, segundo 

minha mãe, eu queria fazer xixi em pé. Mas fui criada para ser uma menininha que ia dar 

sequência a Gretchen. Agora, aos 32 anos, tomei a decisão de ser quem realmente quero 

ser”, afirmou. (SANTANA, 2016, p.3) 

 

De acordo com Santana (2016), por ser uma celebridade, a transição de gênero de 

Thammy foi acompanhada de um transespetáculo midiático. Desse modo, cada nova decisão de 

Thammy era noticiada, porém, as notícias se referiam a ele ainda no feminino e tratavam como 

algo fora do normal o procedimento cirúrgico que fora realizado. Não havia menção sobre as 

questões da transexualidade, como a despatologização ou a pluralidade identitária do universo 

transexual. Nota-se, pois, a dificuldade social de aceitação da diversidade, refletida pelas notícias 

sobre o caso. 

Em 2016, Thammy candidatou ao cargo de vereador na cidade de São Paulo e, 

levando em consideração o aspecto referente ao nome social, tem-se que, conforme Castro e 

Santano discorreram: 
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Consultando o site dos Tribunais Regionais, vê-se que o registro de Thammy foi feito no 

sexo biológico – o feminino –, e no curso do processo eleitoral, após obter liminar na 

Justiça Estadual para fins de retificação do sexo para masculino e tendo o TRE/SP 

considerado a existência de ação por ele intentada com vistas à retificação do registro de 

nascimento de Thammy Christina de Miranda e Silva para Thammy de Miranda e Silva, 

passou a concorrer com esse último nome no requerimento de registro, pelo sexo 

masculino e com opção de nome, Thammy Miranda. (CASTRO; SANTANO, 2018, p.7) 

Verifica-se que, com relação à Justiça Eleitoral, o direito fundamental de Thammy, de 

autodeterminação, foi garantido sem maiores burocracias, o que demonstra a evolução da visão 

referente aos direitos dos transexuais. 

4.2.2 Roberta Close 

Apesar de não ser um caso recente sobre transexual, é, sem dúvida, um caso que 

merece destaque, pois Roberta Close fez muito sucesso, principalmente na década de 80. Em uma 

reportagem feita pela Folha de São Paulo (1998), na qual há alguns trechos do livro lançado por 

Roberta (Muito prazer, Roberta Close), percebe-se que a modelo sofreu muito preconceito em sua 

vida.  Renegada por seus pais e expulsa da escola, fugiu de casa aos 16 anos para viver no Rio de 

Janeiro, onde teve que se prostituir para sobreviver. Roberta afirma que “de vez em quando, 

andando na rua, sem mais nem menos, eu levava um tapão na cara de um homem que passava. 

Outros cuspiam em mim. Se pegava um ônibus, ninguém queria sentar ao meu lado.” O fato que 

iniciou sua carreira foi sua foto na capa da revista Close e, desde então, ganhou visibilidade e 

sucesso, vindo a posar nua em 1984 para a revista Playboy. Segundo Veras: 

Em maio de 1984, Roberta Close era fotografada nua para a revista Playboy, sendo 

considerada responsável por aquela edição ter esgotado das bancas em três dias. As fotos 

de uma transexual nua - embora a modelo se definisse naquela edição como transexual, a 
produção discursiva em torno dela classificou-a como travesti -, em uma publicação 

masculina de circulação nacional dirigida a um público hétero-orientado, causaram uma 

“comoção erótica” na nação. [...] o ensaio de Roberta Close, publicado em 1984 e 

responsável pelo recorde de vendas da revista até então, parecia mostrar que o tempo dos 

corpos erotizados das mulheres cobertos por "bolas e tarjas pretas" havia ficado no 

passado. Playboy, direcionada a um "novo homem", apresentava ao país uma nova 

mulher, uma trans-mulher. Do mesmo modo, o novo país, almejado no primeiro editorial 

da revista, parecia se desenhar somente uma década depois do seu lançamento. Nova 

mulher. Nova República. (VERAS, 2013, p.2) 
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Ainda, segundo Veras (2013), Roberta trouxe uma visibilidade inédita no Brasil do tema 

homossexualidade e da transexualidade e, além disso, reatualizou discursos médicos e 

psicológicos sobre ciência sexual. Várias pessoas tinham admiração pela modelo e, de acordo 

com Veras: 

Os jornalistas Pedro Cavalcante e Ivo Cardozo registraram no texto que acompanhava o 

ensaio a sensação que a modelo despertava: “Raras pessoas provocam curiosidade tão 

intensa como Roberta Close, que, sendo como é, roubou o lugar das mulheres mais 

bonitas no último carnaval e anda atrapalhando completamente a cabeça de muitos 

homens neste país”. O analista Eduardo Mascarenhas, por sua vez, afirmava: “Roberta é 

simplesmente, um marco na história social do país. É a primeira pessoa assim que 

transmite um sentimento de sensualidade e ternura e não o clima habitual de 

agressividade e ódio pelo que é diferente.”(VERAS,2013, p.3) 

 

Por outro lado, Roberta despertava discursos homofóbicos e conservadores. 

Conforme menciona Veras: 

 Em uma de suas colunas, intitulada “Geração Roberta Close”, Regina Marshall 

manifestava o temor a respeito da visibilidade daqueles que estavam se tornando, em sua 

opinião, a “grande maioria” - ou seja, transformistas, “assumidos”, “enrustidos” e 

“outros do mesmo ramo”. A jornalista afirmava que, diferentemente de alguns anos 

atrás, quando “o terceiro sexo era envolto em um amontoado de tabus e preconceitos, 

que, comentado por debaixo dos panos, ainda causava impacto e chocava até os mais 
„avançadinhos‟”, a “Geração Roberta Close” estava “a todo vapor”, “proliferação 

vergonhosa da bicharada que antes era restrita às profissões de cabeleireiros, costureiros 

e maquiladores tomou conta de todos os setores da sociedade, invadindo teatros, 

cinemas, novelas, comerciais de televisão, chegando até o alto soçaite (sic) e ao plenário, 

do Legislativo.” (VERAS, 2013, p.5) 

Dessa forma, nota-se a importância da existência de ícones transexuais, tanto para dar 

visibilidade ao tema, permitindo a identificação de pessoas em situações semelhantes, quanto 

para o assunto ser tratado, cada vez mais, com normalidade, de forma a acelerar o processo de 

desmistificação acerca da questão.  

4.2.2 Rogéria 

Rogéria foi uma famosa artista transformista brasileira, falecida em 2017. Era 

conhecida como a travesti da família brasileira e como uma das pioneiras a gerar debates sobre 

orientação sexual e identidade de gênero. Por ter sido a precursora do movimento transformista 

no ramo artístico, abriu portas para artistas homossexuais. Nascida como Astolfo Barroso Pinto, 

virou Rogério aos 19 anos, trabalhando como maquiador das estrelas da TV Rio, porém a 
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consagração do nome artístico Rogéria ocorreu em um concurso de fantasia no Teatro República, 

em 1964. Conforme matéria sobre a artista no Extra Globo: 

Ao ficar com o primeiro lugar, foi apresentada pelo locutor como: “Este é Rogério, o 

maquiador da TV Rio". Mas o público começou a gritar "Rogéria, Rogéria" e, assim, foi 

batizada com o nome que a deixaria famosa. Foi por três anos vedete de Carlos 
Machado, no auge do Teatro de Revista, no fim dos anos 60. Circulou por Espanha, 

Inglaterra e França, onde atuou nos mais animados cabarés. Na televisão, fez as novelas 

"Tieta" (1989), "Paraíso tropical" (2007), "Duas caras" (2008), "Malhação" (2012), 

"Lado a lado" (2012) e "Babilônia" (2015). Além de várias participações em programas 

de humor como "Sai de baixo", " A praça é nossa", "Zorra total", "A grande família" e 

"Toma lá da cá" e vários filmes. A artista está no grupo de travestis e transexuais 

retratado no documentário "Divinas divas", dirigido por Leandra Leal, eleito o melhor 

filme do mais recente Festival do Rio. (EXTRA GLOBO, 2017) 

 

Rogéria, símbolo da comunidade homossexual, dos transexuais e dos travestis, não se 

colocava em uma categoria determinada, pois considerava que era pertencente a várias categorias 

ao mesmo tempo, não sendo possível defini-la com uma única palavra (homem, mulher, travesti, 

transexual, gay). Segundo Bortolozzi: 

Rogéria, a transformista mais famosa do Brasil (que não somente é um ícone da 

comunidade LGBT, mas passou a ter grande inserção na mídia de massa ao ser 

reconhecida como uma grande atriz brasileira) tem possivelmente uma das trajetórias 
identitárias mais complexas. Rogéria, em suas falas públicas, se identifica 

simultaneamente como gay; como homem viril; como mulher; como artista transformista 

e como travesti. Rogéria iniciou um processo de hormonização passando a aparecer 

socialmente como mulher cotidianamente, ao mesmo tempo em que em quase todas suas 

entrevistas afirma seu nome masculino de registro civil como parte de sua identidade: 

Astolfo Barroso Pinto. Porém, é revelador que, diante das oposições entre homem e 

mulher, viril e gay, travesti e transexual, Rogéria escolha como sua maior definição 

“artista”. (BORTOLOZZI, 2015, p.127) 

 

Portanto, nota-se a importância de Rogéria para discussões sobre identidade de 

gênero, pois as questões identitárias que envolviam a artista são exemplos de como o debate 

sobre esse tema não pode ser superficial e deve pautar-se em diversos aspectos, não só 

biológicos, mas também psicológicos, sociais e culturais. Destaca-se, ainda, que algumas pessoas 

não se encaixam em nenhuma categoria predefinida ou podem se encaixar em várias ao mesmo 

tempo, sendo essa definição o exercício de uma liberdade individual de se autodeterminar. 
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5 APLICAÇÃO DOS DIREITOS AO TRANSEXUAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

5.1 Aplicação teórica conforme a CF/88 e o Código Civil 

A proteção aos direitos dos transexuais está amplamente garantida na Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), com base em uma leitura sistemática e principiológica da Carta Magna. 

Inicialmente, no artigo 1º da CF/88, tem-se como fundamento da República 

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Esse importante fundamento do ordenamento 

jurídico brasileiro é alicerce dos direitos fundamentais e sobre o tema Godinho (2015, p.41) 

afirma que a dignidade da pessoa humana “implicará o irrecusável reconhecimento da prioridade 

de cada indivíduo, de natureza e qualidade irrepetível, de sua autonomia ética enquanto ser 

singular e concreto, em favor de quem se prostram os poderes públicos e as políticas estatais, e 

nunca o oposto”. 

Sobre a dignidade da pessoa humana, enquanto autonomia, Barroso ensina que a 

dignidade: 

[...] envolve, em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, o direito de decidir 

os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a própria personalidade. Significa 
o poder de realizar as escolhas morais relevantes, assumindo a responsabilidade pelas 

decisões tomadas. Por trás da ideia de autonomia está um sujeito moral capaz de se 

autodeterminar, traçar planos de vida e realizá-los. (BARROSO, 2010, p.10) 

 

Nota-se, pois, que, com base na dignidade da pessoa humana, pilar do ordenamento 

jurídico brasileiro, o direito de se autodeterminar como homem, mulher ou outros está garantido, 

de forma que os direitos referentes à identidade de gênero devem acompanhar a 

autodeterminação. Ainda no artigo 1º da Constituição Republicana, menciona-se que a República 

constitui-se em Estado Democrático de Direito, de modo que o respeito aos direitos e liberdades 

individuais é imperioso. 

Posteriormente, no artigo 5º da CF/88 está expresso que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Depreende-se do caput do artigo da Constituição dois importantes direitos que balizam a leitura 
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que deve ser feita sobre a situação das pessoas transexuais: a igualdade a e liberdade. A pessoa 

transexual tem o direito de ser tratada como todas as outras, em condições de igualdade, não 

podendo haver privação de seus direitos fundamentais, por razões de discriminação. Se uma 

mulher tem direito ao nome e o direito de usar o toalete feminino, por exemplo, a mulher 

transexual também deve ter esses direitos garantidos, em igualdade de condições. Ademais, tem-

se o direito à liberdade, o qual engloba o direito de autodeterminação, a liberdade sexual e os 

direitos da personalidade. 

Nas palavras de Godinho, tendo em vista a relação desses vários princípios citados 

para a fundamentação dos direitos dos transexuais: 

Cumpre, mais, insistir na incidência do princípio do desenvolvimento da personalidade 

(que parte, essencialmente, da ideia de que as pessoas são seres em formação) e da 

autodeterminação, no sentido de todos são livres para buscar sua realização, 

considerando-se, sobretudo, o primado da dignidade da pessoa humana. (GODINHO, 

2015, p.295) 

 

Os direitos fundamentais, como direitos humanos, podem ser divididos em gerações 

e, analisando os direitos transexuais sob essa ótica, tem-se que, nas palavras de Dias: 

Visualizados os direitos de forma desdobrada em gerações, é imperioso reconhecer que a 

sexualidade é um direito de primeira geração. A liberdade compreende o direito à 

liberdade sexual, aliado ao tratamento igualitário, independentemente da tendência 

sexual. Trata-se, assim, de liberdade individual, direito natural, que acompanha o ser 

humano desde o seu nascimento, pois decorre de sua própria natureza.[...] Também não 

se pode deixar de considerar a livre orientação sexual como um direito de segunda 

geração, que consagra o direito à igualdade. [...] O direito à sexualidade avança para ser 

inserido como um direito de terceira geração, que compreende os direitos decorrentes da 

natureza humana, tomados não individualmente, mas genericamente, solidariamente. A 

realização integral da humanidade abrange todos os aspectos necessários à preservação 

da dignidade humana e inclui o direito do ser humano de exigir respeito ao livre 
exercício de sua sexualidade. É um direito de todos e de cada um, a ser garantido a cada 

indivíduo por todos os indivíduos. É um direito de solidariedade, sem o qual a condição 

humana não se realiza. (DIAS, 2014, p.121) 

 

A conclusão de Dias (2014, p.121) é de que “a garantia do livre exercício da 

sexualidade integra as três gerações de direitos porque está relacionada com os postulados 

fundamentais da liberdade individual, da igualdade social e da solidariedade humana”. Observa-

se, portanto, como os direitos dos transexuais estão totalmente amparados pela Constituição 

Federal. 
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No plano infraconstitucional, tem-se o Código Civil, o qual contem os regramentos 

dos direitos da personalidade. O artigo 11 do referido diploma normativo dispõe que “com 

exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Dessa forma, por serem 

intransmissíveis e irrenunciáveis, os direitos da personalidade, de ter uma identidade social, são 

escolhas personalíssimas de cada indivíduo e, portanto, devem ser respeitados por todos. Assim 

sendo, a formação da identidade social de uma pessoa transexual é escolha própria e que não 

pode ser renunciada, cabendo à sociedade somente respeitar tal escolha e, ao Estado, além de 

respeitar, garantir a efetivação de seus direitos fundamentais. 

Ainda sobre o Código Civil, tem-se o artigo 13, o qual dispõe que “salvo por 

exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 

permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes”. Com base em tal artigo, a 

cirurgia de redesignação sexual é permitida somente por exigência médica, porém, a expressão 

exigência médica não diz respeito somente ao bem-estar físico. Esta é a interessante conclusão da 

I Jornada de Direito Civil, formalizada pelo Enunciado 6, o qual preceitua que “a expressão 

exigência médica contida no artigo 13 refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar 

psíquico do disponente”. 

Posteriormente, a IV Jornada de Direito Civil, por meio do Enunciado 276, asseverou 

que “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 Medicina, e a conseqüente alteração do prenome e do sexo no Registro 

Civil”. Posto isso, a cirurgia de redesignção sexual é aspecto importante para a construção da 

identidade sexual e social de alguns transexuais, bem como fator necessário ao seu bem-estar 

psicológico. 

Diante de todo o exposto, nota-se que o transexual tem seus direitos garantidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Está amparado pela Constituição Federal a ter sua dignidade 

garantida e a exercer suas liberdades individuais, e pelo Código Civil, com fundamento na CF/88, 



28 
 

 

 

a ter o livre desenvolvimento de sua personalidade, de sua identidade social, de se 

autodeterminar.  Dessa forma, para que tudo isto seja possível e o transexual viva de forma plena, 

este deve ser tratado conforme sua identidade de gênero, em todos os âmbitos de sua vida pública 

e privada. Para que o transexual seja tratado totalmente segundo sua autodeterminação, deve-se 

aplicar integralmente os direitos referentes ao gênero escolhido, de forma a respeitar todo o 

ordenamento jurídico que envolve o tema. 

5.2 Aplicação prática em consonância com a interpretação constitucional  

5.2.1 Uso de banheiros segregados por sexo 

Certo é que houve grande evolução da visão sobre a transexualidade em comparação 

ao passado, entretanto, com a evolução rápida da sociedade e as quebras de paradigmas urge ao 

Direito acompanhar as necessidades sociais.  

Atualmente, apesar da garantia de alteração do prenome e do sexo diretamente no 

registro civil aos transexuais, outros direitos lhe são negados, o que não deveria ocorrer, com 

base em uma leitura sistêmica e principiológica do ordenamento jurídico brasileiro, como 

demonstrado no tópico anterior. 

A obra de Carvalho (2019), além de expor a visão do Direito e da Medicina sobre os 

transexuais, aborda violações atuais aos direitos fundamentais dessas pessoas. Analisa a questão 

do uso do toalete pelos transexuais e discorre sobre a violência contra a minoria em questão. 

O fato de proibir uma mulher transexual de utilizar um banheiro feminino viola o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade, o direito de autodeterminação e, 

sobretudo, demonstra o quão incompreensiva ainda é a sociedade atual, que não respeita as 

diferenças e não demonstra tolerância com pessoas/comportamentos não padronizados. Nesse 

sentido, Carvalho ensina: 

Mais uma vez enfrenta-se uma questão trazida pela divisão binária do sexo – masculino 

e feminino; pela construção social do padrão de normalidade e necessidade de conserto 

do que nele não se encaixa; pela discriminação de minorias – muitas vezes causada por 

desconhecimento, ou mesmo por pré-conceitos trazidos pela construção da ideia de 

quem seria o homem e a mulher; pelo uso do discurso da (i)moralidade, da religião, do 
certo e do errado. (CARVALHO, 2019, p.120) 

 

Ainda, o referido autor cita que mais um argumento utilizado para a proibição do uso 
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de banheiros conforme o gênero autodeterminado é que “poderia estimular homens a simularem a 

transexualidade para entrarem no toalete feminino e desrespeitar a privacidade, intimidade das 

mulheres, e até mesmo violenta-las física e sexualmente.” (CARVALHO,2019, p.120) 

Apesar de haver a possibilidade de homens simularem a transexualidade para 

entrarem no toalete feminino, o voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto 

Barroso, no julgamento do Recurso Extraordinário 845.779, rebate inteiramente o argumento 

utilizado para a proibição de transexuais frequentarem o toalete conforme sua autodeterminação. 

Carvalho discorre que: 

[...], como bem destaca o Ministro Barroso uma pessoa transexual vai ao banheiro por 

necessidade, e caso haja qualquer tipo de conduta desrespeitosa, a pessoa responsável 

por ela poderá ser punida conforme a previsão legal. Nesse aspecto o Ministro 

sabiamente adota a posição de que não se pode deixar de garantir um direito básico a 

uma pessoa por pressuposição de que outros podem distorcê-lo. O direito deve ser 

garantido, e no caso de violação de qualquer outro direito ou de uso indevido do direito 

em questão – como a presunção de que homens podem se passar por transexuais para 

agredir mulheres ou violar sua privacidade – aplique-se as penalidades possíveis e 

tomem-se as medidas cabíveis. (CARVALHO; 2019, p.122) 
 

Em fevereiro de 2017, o Conselho Estadual de Combate à Discriminação e Promoção 

do Direito de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais do Estado de Alagoas, publicou a 

Resolução n.6, que, em seu artigo 6º preceitua que: 

Art. 6º Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados 

por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. 

(Resolução 6, 2017) 

 

O Ministério Público do Trabalho, no ano de 2015, editou a Portaria 1.036/2015, com 

a finalidade de garantir, em todos os seus prédios, o uso do nome social pelo transexual e o uso 

do banheiro conforme a autodeterminação do indivíduo. 

Embora o julgamento do Recurso Extraordinário 845.799 não esteja finalizado, o qual 

visa a determinar se haverá indenização por dano moral pelo fato de proibir um transexual de 

usar o banheiro conforme sua identidade de gênero, nota-se a tendência em reconhecer o direito 

de uso dos toaletes pelo transexual, conforme seu direito de autodeterminação, de modo a aplicar 

o direito com base na identidade de gênero. 

5.2.2 Candidatura transexual 
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A Lei 9.504 de 1997 estabelece normas para as eleições, porém, de acordo com 

Castro e Santano (2018), é um problema para uma leitura com base na identidade de gênero. 

 Veja-se o artigo 10, parágrafo 3º da mencionada lei: 

Art. 10.  Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos 

Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais 

no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, 

salvo: 

[...] 

§ 3o  Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou 
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 

por cento) para candidaturas de cada sexo. (Lei 9.504,1997) 

Nota-se a utilização da palavra sexo ao se tratar das candidaturas, de modo que resta 

nítida a preterição do binômio masculino-feminino a identidade de gênero. A forma como o 

artigo acima transcrito foi redigido denota exclusão, pelo fato de a pessoa que deseja se 

candidatar ter que se encaixar na tradicional divisão de sexo. Sobre o dispositivo em discussão, 

Castro e Santano afirmam que: 

A palavra “sexo” é utilizada para tratar do tema das cotas de candidaturas, no art. 10, § 

3º, forçando a pessoa que deseja se candidatar a se “encaixar” em uma das partes do 

binômio cis. Nesse sentido, embora se reconheça a inclusão das mulheres32 – algo 

muito incipiente até os dias de hoje –, a opção pelo sexo como classificação de uma 

característica pessoal de um candidato exclui todos os demais que simplesmente não 

cabem nessa visão heterossexualizada. Inclusive, pode ser uma lacuna legal para a 

permissão de prática de discriminações ou constrangimentos públicos, eventualmente, 

autorizando os partidos, por exemplo, a não aceitarem candidaturas que não possam ser 
configuradas como a de um homem ou de uma mulher. (CASTRO; SANTANO, 2018, 

p.5) 

 

De acordo com Castro e Santano (2016), no site do Tribunal Superior Eleitoral há 

estatísticas quanto ao eleitorado e quanto às candidaturas, porém somente com base no binômio 

masculino-feminino, de forma a privilegiar o sexo da pessoa em detrimento de sua identidade de 

gênero. Porém, conforme os mesmos autores, houve um aumento de número da candidatura de 

transexuais: 

[...] levantamentos de outras instituições não-governamentais mostram um aumento 

expressivo de candidaturas trans. Em 2012, foram 31 candidatos trans registrados, 

saltando para 84 em 2016 em todo o país. Sobre a presença de candidaturas de lésbicas, 

bissexuais, gays e travestis (LGBT‟s), também verificou-se um salto de 110 candidatos 

em 2012 para 377 em 2016. Com isso, é inegável que exista uma pressão por inclusão 
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dessas opções eleitorais tal como elas se mostram, escapando da classificação cissexista 

aplicada até os dias de hoje. (CASTRO; SANTANO, 2018, p.2) 

 

Com base na necessidade de ampla inclusão dos transexuais nos direitos políticos e, 

tendo em vista o artigo 10, §3º da Lei 9.504 de 1997, o qual apresenta uma visão que exclui o 

direito de autodeterminação do transexual, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da 

Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000 em 2018, entendeu pela possibilidade da utilização do 

nome social nas candidaturas, a partir das eleições de 2018. Abaixo, encontra-se trecho da 

decisão da Consulta mencionada: 

A expressão “cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 refere-se ao 

gênero, e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como as mulheres 

transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas 

masculina ou feminina. Para tanto, devem figurar como tal nos requerimentos de 

alistamento eleitoral, nos termos estabelecidos pelo art. 91, caput, da Lei das Eleições, 

haja vista que a verificação do gênero para o efeito de registro de candidatura deverá 

atender aos requisitos previstos na Res.- TSE nº 21.538/2003 e demais normas de 

regência. (Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000, 2018) 

 

Após o julgamento da Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000, o Tribunal Superior 

Eleitoral aprovou a Resolução 23.562, em 22 de março de 2018, que corrobora com o julgamento 

da Consulta e afirma que o travesti ou o transexual poderá se registrar com seu nome social e 

respectiva identidade de gênero. Diante do exposto, vê-se a inclusão dos transexuais nos direitos 

políticos, o que demonstra respeito à autodeterminação e à identidade de gênero. 

5.2.3 Anulação de casamento 

Discute-se sobre qual seria a solução adequada para um cônjuge que descobre ser 

casado com uma pessoa transexual e decide não continuar com o matrimônio devido a isto. Há 

quem entenda que a solução coerente para o caso seria o pedido de anulação do casamento, sob o 

argumento de erro essencial sobre a pessoa. Veja-se o que dispõe o Código Civil sobre anulação 

de casamento por erro essencial: 

Art. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de 

um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 

Art. 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o 

seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; 

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne 

insuportável a vida conjugal; 
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III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não 

caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por 

herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência; (Lei 

10.406, 2002) 

 

A descoberta, após o casamento, sobre realização de cirurgia de redesignação sexual 

feita no cônjuge viabilizaria uma ação de anulação de casamento, com base em erro essencial 

sobre a pessoa no que diz respeito à sua identidade. No entanto, entende-se mais razoável a 

dissolução do casamento por meio de divórcio, o que estaria em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana e não causaria humilhação e constrangimento ao cônjuge transexual. 

Entender ser a anulação do matrimônio a solução adequada para a dissolução do casamento é 

afirmar que o direito do consorte que está em erro se sobrepõe ao do consorte transexual, o que 

não deve prosperar. Assim como o consorte errante tem o direito de saber sobre a origem sexual 

de seu parceiro, o outro consorte tem direito à privacidade e à identidade pessoal, de forma que 

ambos os consortes têm direitos baseados em princípios constitucionais, devendo, portanto, ser 

feita uma ponderação entre tais princípios para se chegar a uma solução adequada. O 

entendimento de Dias (2011, p. 4 apud LOPES, 2017) é no sentido de que o princípio da 

privacidade do transexual prevalece sobre o direito ao conhecimento do consorte que se sentiu 

lesado: 

Não há como tornar pública a alteração registral levada a efeito e acessível ao 

conhecimento de todos. Mesmo que qualquer alteração posterior deva ser 

obrigatoriamente mencionada, sob pena de responsabilidade civil e penal do 

serventuário, conforme expressamente preconiza a Lei dos Registros Públicos, tal regra 

não pode ensejar infringência ao sagrado princípio de respeito à privacidade e à 

identidade pessoal. Integra o restrito campo do livre arbítrio de todo e qualquer 

indivíduo o direito de revelar ou ocultar seu sexo real, o sexo com o qual se identifica, o 

sexo pelo qual optou. Entre os dois princípios, possui mais relevância o que diz com o 

direito à identidade, devendo ser o prevalentemente preservado. (DIAS, 2011, p. 4 apud 
LOPES, 2017) 

 

Dessa forma, o transexual não teria o dever de revelar ao seu parceiro sobre sua 

condição sexual passada, pois tem o direito de ter sua identidade pessoal preservada. Além disso, 

reviver sua origem sexual biológica é doloroso para o transexual, pois este foi submetido a uma 

cirurgia complexa para se desvincular totalmente de sua condição pregressa, e ter que mencionar 
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essa condição é estar sempre ligado ao gênero anterior, com o qual não se identifica. Nessa toada, 

Rocha (2014, p.17 apud LOPES, 2017) argumenta que: 

Desta forma, defensável o entendimento que, visando preservar a integridade psíquica do 

transexual, vê predominar o interesse jurídico na preservação de sua intimidade, no que 

tange ao direito ao segredo acerca de sua condição pregressa. A entender desta forma, 
inviável a alegação da anulabilidade do matrimônio, não cabendo ao cônjuge que se 

sinta lesado pela descoberta outra via que não a promoção do divórcio. (ROCHA, 2014, 

p.17 apud LOPES, 2017) 

 

Por fim, nota-se dois argumentos utilizados por Dias, para que a anulação do 

casamento não seja o meio de dissolução do matrimônio: 

Com a evolução dos costumes, é pouco provável que a vida sexual dos nubentes inicie 

somente após a celebração do matrimônio [...]. Assim, ainda que bem-sucedida a 
cirurgia, dificilmente passarão despercebidas, nos contatos sexuais, as marcas e 

cicatrizes que subsistem ao ato cirúrgico. Um ultimo argumento. Se o par, em vez de 

casar, optar por manter uma vida em comum, sob o mesmo teto, de forma pública, 

contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de uma família, presentes estarão 

todos os requisitos legais para o reconhecimento de uma união estável. Claro que a 

Justiça não pode deixar de declarar sua existência pelo simples fato de um dos 

conviventes ser transexual. Ora, se é possível ter por configurada uma união estável, é no 

mínimo estranho admitir a anulação do casamento. (DIAS, 2014, p.295) 

 

Portanto, conclui-se que a forma adequada de dissolver um casamento, no caso de um 

cônjuge descobrir que seu parceiro é transexual e decidir não continuar com o relacionamento, é 

por meio do divórcio. Esse meio, além de não causar constrangimento desnecessário ao 

transexual, é o que mais está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

da privacidade e identidade pessoal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A transexualidade ocorre quando uma pessoa sente que o seu corpo físico não 

corresponde à sua identidade de gênero. Nos dias de hoje, ainda há muito preconceito sobre essas 

pessoas, que acabam, por vezes, sendo marginalizadas e esquecidas pelo Estado. Este, como 

garantidor do bem comum, deve se preocupar com políticas públicas inclusivas, que visam 

proteger as minorias sociais e estimular o respeito à diversidade.  

Nota-se que o Estado, no âmbito do Poder Legislativo é extremamente omisso quanto 

ao direito dos transexuais, de modo que a lacuna legislativa vem sendo preenchida pelo Poder 

Judiciário e pelo Poder Executivo. A falta de norma regulamentadora é causadora de 

desigualdades entre os próprios transexuais, visto que enquanto um transexual tem seu direito 

tutelado por decisão do Poder Judiciário, outro, em igual situação, pode não o ter. Todavia, é 

positivo que o Poder Judiciário esteja tendencioso a reconhecer os direitos dos transexuais e, 

enquanto não for editada norma que regulamente a aplicação dos direitos à pessoa transexual, 

tanto o Judiciário quanto o Executivo devem continuar intervindo, a fim de não haver exclusão 

dessa minoria. 

Verificou-se que a aplicação dos direitos ao transexual, conforme sua identidade de 

gênero, está totalmente amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tanto pela Constituição 

Federal quanto pelo Código Civil.  

O sujeito transexual é titular de direitos fundamentais, como qualquer ser humano, e, 

dessa forma, tem direito à dignidade, liberdade, à autodeterminação, à felicidade, à 

personalidade, à identidade sexual e social e ao respeito. Aplicar um direito ao transexual, 

conforme sua autodeterminação, é demonstração de respeito à individualidade de cada pessoa e a 

todos esses direitos fundamentais basilares de uma vida digna e feliz. 

Certo é que houve grande evolução dos direitos dos transexuais em comparação ao 

passado, porém é preciso evoluir ainda mais, a fim de garantir uma vida plena e menos 

burocrática às pessoas transexuais. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, a qual garantiu o direito de alteração 



35 
 

 

 

de prenome e gênero no assento de registro civil, sem a realização de procedimento cirúrgico de 

redesignação de sexo e sem necessidade de autorização judicial, é marco jurídico importantíssimo 

para o reconhecimento de direitos dos transexuais e está em consonância com todos os preceitos 

constitucionais citados no presente trabalho. 

Com base em todo o exposto, concluiu-se que a aplicação dos direitos ao transexual 

deve se dar conforme sua identidade de gênero, a fim de respeitar a dignidade da pessoa humana 

e todo o ordenamento jurídico brasileiro. Concluiu-se, também, que, uma vez realizada a 

modificação de gênero, não pode haver dúvidas sobre qual direito deve ser aplicado ao 

transexual, visto que essa situação é causadora de desigualdades. Porém, enquanto não há Lei que 

regulamente a situação, a intervenção do Poder Judiciário e do Poder Executivo é necessária para 

que os transexuais não sejam, ainda mais, marginalizados e excluídos. E, positivamente, a 

intervenção feita por esses dois Poderes está tendenciosa a garantir os direitos dos transexuais. 
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