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“Acho que se as nossas palavras fossem mais escutadas a gente 

conseguiria transformar a maneira como as pessoas nos entendem 

e romper com as narrativas que nos engessam. A sociedade tem 

um monte de narrativa sobre o que é travesti, mas nunca para para 

ouvir o que nós temos a dizer sobre isso. Parece que nossa opinião 

não importa. Se a gente consegue colocar isso no papel e, se a 

sociedade tem interesse por isso, as nossas verdades não ficam 

mais fechadas em nós mesmas. Quando se deparam com nossas 

verdades, as pessoas não conseguem mais nos tratar da maneira 

como nos tratavam antes.” 

(Amara Moira) 
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RESUMO 

Tendo em vista a relevância das questões levadas ao STF relacionadas à alteração 

do registro civil para pessoas trans (ADI 4.275 e RE 670.244) e ao uso do banheiro de 

acordo com a identidade de gênero dessas pessoas (845.779) e o papel de democratização 

usualmente atribuído ao instituto amicus curiae, esta dissertação se propõe a fazer um 

exame dos agentes que participaram do processo constitucional como amici curiae nesses 

casos e de sua atuação, a fim de verificar os avanços dessa possibilidade de atuação da 

perspectiva dos atuantes bem como as limitações e dificuldades enfrentadas.  

Em uma apresentação dos casos e do contexto, são recuperadas teorias sobre 

mobilização do direito que embasam o trabalho e é exposto o histórico do movimento 

trans no Brasil assim como sua relação com o direito até chegar nos casos abordados. 

Trata-se de casos nos quais todas as tentativas de ingresso como amicus curiae foram 

feitas por parte de organizações que se colocaram em defesa dos direitos de pessoas trans 

estudados em um momento em que ainda não haviam sido julgados, mas em que já 

haviam sido colocados em pauta (de forma que não seriam aceitos novos amici curiae).  

Com um olhar em geral afastado da corte e do resultado e focado nas organizações 

de movimentos sociais e sua atuação, como fruto da pesquisa considerando todas as 

manifestações escritas e orais das entidades nos casos em pauta assim como entrevistas 

realizadas com a maior parte das organizações atuantes, as unidades de análise 

apresentam em categorias uma descrição do trabalho das entidades acompanhada da 

análise dos principais desafios e problemas enfrentados, relacionados especialmente a 

legitimidade para atuação, requisitos de ingresso exigidos para amici curiae e falta de 

financiamento para litigância estratégica em defesa de pessoas trans.  

São destacadas e colocadas em pauta especialmente a seletividade do STF e, 

buscando superá-la, a interação e as escolhas das entidades atuantes nesses casos 

específicos, que objetivando conquistas além do resultado no caso concreto se articulam 

para vencer desafios e superar limitações de acesso e admissibilidade. Levando à 

conclusão de que embora a participação como amici curiae represente um papel 

importante na democratização da jurisdição constitucional, há algumas questões, como a 

exigência de representação por profissional habilitado pela OAB, cuja revisão poderia 

significar que o papel atribuído de democratização fosse cumprido de forma mais efetiva. 

Palavras chave: movimentos sociais; pessoas trans; mobilização do direito; amicus 

curiae; STF. 



ABSTRACT 

Considering the importance of issues taken to Supreme Federal Court concerning 

transgender civil registry change and use restrooms according to gender identity and also 

the democratization role usually assigned to the amicus curiae institute, this dissertation 

proposes to exam the agents that took part in the constitutional process and their 

performance aiming to verify the benefits of this possibility of participation in the 

perspective of the actors as well as limitations and troubles faced. 

The cases and the context are presented by introducing theories about legal 

mobilization that base the work and exposing the history of the transgender movement in 

Brazil and its relation to law getting to the studied cases. In this cases all the entities that 

tried to engage in the processes were pro transgender rights and they were studied when 

there wasn’t a decision yet but new amici curiae would no longer be admitted.  

Looking beyond courts and decisions and focusing more broadly on social 

movement organizations and their performance, as the product of the research considering 

all the ways of participation in the processes in addition to interviews with the majority 

of the organizations, this dissertation presents a description of the organizations’ work 

and analyses the major challenges faced, especially related to legitimacy, requirements 

for amicus curiae participation in constitutional process and lack of financing for strategic 

litigation on transgender rights.  

Supreme Federal Court’s seletivity and organizations’ interaction and choices 

aiming to overcome the selectivity are highlighted. The goals of this kind of participation 

are also related to visibility and dialogue and go beyond the decision so the organizations 

articulate themselves to prevail over difficulties and limitations of access and 

admissibility. The dissertation conclusion points out that nevertheless the participation as 

amicus curiae plays an important role in the democratization of constitutional 

jurisdiction, there are some issues that could be reconsidered so the goal of 

democratization would be better accomplished. 

Key-words: social movement; transgender people; legal mobilization; amicus curiae; 

Supreme Federal Court. 
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1. Introdução 

A ADI 4.275 e o RE 670.422 sobre alteração do registro civil para pessoas trans1 e o RE 

845.779 sobre uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero levaram ao plenário do 

STF a discussão sobre direitos de pessoas trans e contaram com a participação de diversas 

organizações da sociedade civil que, atuando como amici curiae, participaram ou participam 

dos processos buscando transformação social e avanços em termos de direitos para a população 

trans. 

O termo amicus curiae vem do latim “amigo da corte” e é utilizado em referência a 

manifestações apresentadas a juízes e tribunais com o objetivo de apresentar argumentos 

relevantes para influenciar a decisão2. Nos casos mencionados, variadas entidades se 

interessaram em participar como amici curiae e o instituto possibilitou o envolvimento nos 

debates, ao menos como aliadas, para maioria das que pediram o ingresso. 

Focada nessas ações e na atuação das organizações de movimentos sociais que 

participaram ou se interessaram em participar delas como amici curiae, esta pesquisa é um 

estudo de caso acerca da construção de demandas por reconhecimento no STF. O 

reconhecimento é, na definição elaborada por Nancy Fraser, compreendido como uma questão 

de status social.  

“Desta perspectiva, o que requer reconhecimento não é a identidade específica de um 

grupo, mas sim o status dos indivíduos que fazem parte do grupo como participantes 

integrais na interação social. O não-reconhecimento, em consequência, não significa 

a depreciação e a deformação da identidade do grupo, mas subordinação social – no 

sentido de ser proibido de participar como um igual da vida social”3 

As condições de igualdade que possibilitam a participação como um igual da vida social 

quanto às questões levadas ao STF estão ausentes para o segmento social formado pelas pessoas 

                                                 
1 A palavra “trans” é usada aqui como termo guarda-chuva para se referir às identidades trans, englobando travestis 

e transexuais. 
2 Embora a prática no Judiciário brasileiro seja anterior a isto, a regulamentação da atuação como amici curiae só 

ocorreu com a edição das leis 9.868/99 (sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Direta de 

Constitucionalidade) e 9.882/99 (sobre Arguição de Descumprimento de preceito fundamental). ALMEIDA, E. 

M. Sociedade Civil e Democracia: a participação da sociedade civil como amicus curiae no Supremo Tribunal 

Federal. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da 

PUC – SP. 2006. Cap 2. 
3 FRASER, N. Rethinking Recognition: Overcoming Displacement and Reification in Cultural Politics. New Left 

Review 3 (May/June 2000), 107-120. p. 113. Tradução minha. 
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trans, de forma que, nos casos estudados, as organizações que se mobilizam em torno deles 

utilizam o direito como veículo de uma promoção social que o transcende.4  

Em um contexto em que a população trans é extremamente discriminada, tem uma série 

de direitos frequentemente negados e em que há poucas esperanças de que esses direitos sejam 

reconhecidos por um Legislativo conservador5, organizações que defendem a vida dessas 

pessoas procuram meios para atingir esse reconhecimento de direitos. Muitas dessas passam a 

traduzir juridicamente suas demandas, usualmente com recursos humanos e financeiros 

limitados, de forma estratégica, orientada à transformação social e ao avanço do debate jurídico 

no que concerne a esses temas. Essa atuação no Judiciário pode se dar por meio do chamado 

litígio estratégico, definido por Vanhala como:   

“casos nos quais uma organização ou um indivíduo pede a um tribunal que a) olhe 

para uma questão pela primeira vez ou potencialmente reconsidere uma questão 

decidida no passado, b) decida uma questão que afetará um número significante ou 

uma classe de pessoas e/ou c) considere uma perspectiva particular em uma questão 

que não foi previamente incluída na jurisprudência existente”6 

Na literatura nacional, Evorah Cardoso elucida sobre litigância estratégica:   

O objetivo de quem litiga não se limita à solução do caso concreto (justiça individual), 

como a reparação da vítima. Nesse sentido, o litígio estratégico é bastante diferente 

da forma tradicional de advocacia. É possível contrapor uma advocacia client-oriented 

a um novo tipo de advocacia, issue-oriented ou policy-oriented. Basicamente a 

primeira vale-se do direito para atender às demandas e aos interesses do cliente. A 

segunda busca o impacto social que o caso pode trazer, como o avanço jurídico em 

um determinado tema, aplicando o método de litígio estratégico.
7
 

A ideia de transformação social é especialmente importante quando se trata da litigância 

estratégica promovida por organizações de movimentos sociais na luta pela concretização de 

direitos humanos. Utilizar o Judiciário e casos paradigmáticos como meio para essa 

transformação tem um objetivo que ultrapassa o caso concreto e tem como foco o impacto social 

que o caso pode trazer. A ideia de transformação social, no sentido aqui adotado, é definida por 

Siri Gloppen: 

                                                 
4 NOBRE, Marcos. Indeterminação e estabilidade: os 20 anos da Constituição Federal e as tarefas da pesquisa em 

direito. Novos estud. - CEBRAP,  São Paulo ,  n. 82, p. 97-106,  Nov.  2008. p. 104 e 105. 
5 MARTINS, Helena. Mais conservador congresso eleito pode limitar avanços em direitos humanos. Agência 

Brasil, 9 out. 2014. http://agenciabr=asil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/mais-conservador-congresso-eleito-

pode-limitar-avancos-em-direitos-humanos  
6 VANHALA, L. Making rights a reality? Disability rights activists and legal mobilization. Cambridge University 

Press. p. 6. Tradução minha. 
7 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio estratégico e sistema interamericano de direitos humanos: análise de 

casos da Corte Interamericana. Dissertação. (Mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito) – Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2008. p. 42. 

 

http://agenciabr=asil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/mais-conservador-congresso-eleito-pode-limitar-avancos-em-direitos-humanos
http://agenciabr=asil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/mais-conservador-congresso-eleito-pode-limitar-avancos-em-direitos-humanos
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Transformação social é aqui entendida como um significativo recurso normativo ou 

material que reduz o alcance de circunstâncias moralmente irrelevantes. Atores terão 

diferentes e frequentemente opostas visões da direção desejadas de mudança social e 

quais circunstâncias (como gênero, etnia ou mérito) são moralmente relevantes no 

sentido de justificar tratamento desigual. 8 

Os casos considerados são exemplos de demandas de um grupo marginalizado levadas 

ao Judiciário, especificamente ao STF, em busca do reconhecimento e da garantia desses 

direitos, desta forma, temos a busca de reconhecimento no STF, no direito. No entanto, os 

resultados não são a única preocupação e nem mesmo o foco da abordagem proposta, a 

necessidade de promover a participação popular e de estabelecer diálogo com minorias sociais 

têm especial importância9, de forma que a atuação das entidades é também uma busca por 

diálogo no STF, uma forma de tentar fazer com que suas vozes sejam ouvidas.  

Tendo em mente essa atuação estratégica, a realidade das possibilidades conferidas 

constitucionalmente e até mesmo da interpretação que o STF faz das normas constitucionais 

faz com que o acesso ao Tribunal seja extremamente limitado em alguns sentidos. Por exemplo, 

a interpretação do artigo 103 da Constituição Federal, que trata dos legitimados a propor ações 

do controle abstrato, considera “entidades de classe de âmbito nacional” apenas as de caráter 

econômico e profissional, sem que haja disposição constitucional nesse sentido,10 de forma que, 

ao menos oficialmente, os casos de minorias sociais discutidos no STF não foram e não podem 

ser levados até essa arena por organizações de movimentos sociais e pela maior parte das 

entidades que atuaram como amici curiae nos casos que compõem o espaço amostral dessa 

pesquisa.  

De fato, o instituto do amicus curiae permite a ampliação dos atores que participam de 

alguma forma do processo constitucional, conforme afirma a professora Eloísa Machado de 

Almeida, que o caracteriza como a maior mudança no processo constitucional desde a 

ampliação dos legitimados para a proposição dos atores do controle concentrado de 

constitucionalidade.11 Trata-se de um mecanismo que possibilita às organizações da sociedade 

civil pleitearem a participação em processos já existentes, ou seja, um avanço quanto ao rol do 

art. 103 da Constituição Federal, embora seja essencial pontuar e questionar que as entidades 

                                                 
8 GLOPPEN, Siri. Conceptualizing lawfare. 2017. p. 11. Tradução minha.  
9 LANGENEGGER, N.; CUNHA, Luciana Gross. Litígio de interesse público e desenvolvimento. In: Vladmir 

Oliveira da Silveira; Samyra Naspolini Sanches; Monica Bonetti Couto. (Org.). Direito e desenvolvimento no 

Brasil do Século XXI. 1ed.:, 2013, v. 1, p. 91 e 92. 
10GOMES, Juliana Cesario Alvim. Um Supremo socialmente seletivo?. Jota, 01 fev. 2016. 

https://www.jota.info/colunas/supra/um-supremo-socialmente-seletivo-01022016  
11 ALMEIDA, E. M. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. Tese de doutorado apresentada ao Programa de 

pós graduação da Faculdade de Direito da USP. 2015. p 139 a 141.  

https://www.jota.info/colunas/supra/um-supremo-socialmente-seletivo-01022016
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permaneçam muitas vezes dependentes das oportunidades jurídicas criadas por outros atores e 

submetidas a dificuldades de acesso e de admissibilidade.  

Meu contato com essa forma de atuação começa em 2012 quando o GEDS, Grupo de 

Estudos em Direito e Sexualidade da Faculdade de Direito da USP, então orientado pelo 

professor José Reinaldo de Lima Lopes, do qual já fazia parte desde 2011, trabalhou na 

produção de uma peça que viria a ser protocolada em parceria com os Grupos Nuances e 

Igualdade como pedido de ingresso e manifestação como amici curiae na ADI 4.275. Na época, 

os grupos Nuances e Igualdade não foram habilitados como amici curiae, este por questões 

técnicas (deixar de juntar documentos requisitados) e aquele com a justificativa de que a 

abrangência de atuação seria apenas local enquanto o pleito da ação tem atuação nacional.  

Do próprio caso vivenciado por mim surgem inúmeras questões relevantes que 

permeiam a forma com que atuam as organizações da sociedade civil por esse meio, 

particularmente a forma como se articulam, como se dá a escolha de atuar como amici curiae, 

quais são as dificuldades para acessar o STF e para que a organização seja admitida no processo, 

como são elaboradas as manifestações e como é vista essa experiência.  

Michael McCann, uma importante referência teórica para esse trabalho, abordando 

estudos como esse sobre mobilização de direito, afirma:  

O segundo e mais comum tipo de estudos sobre a mobilização do direito são pesquisas 

detalhadas sobre as pessoas que entram em disputa nos tribunais. Eles examinam a 

consciência jurídica das pessoas e como elas agem em função dela. Também analisam 

suas interações, escolhas e o que isso nos diz a respeito do poder social e jurídico. 
Muitos desses estudos distanciam-se da análise específica dos tribunais, juízes, júris 

e julgamentos, tomando-os apenas em alguns momentos particulares durante o 

desenvolvimento das disputas.12 

Um exame, como o descrito, das pessoas que entraram na disputa por direitos de pessoas 

trans no STF, por meio do instituto amicus curiae, de suas ações e articulações e do que isso 

diz sobre questões de poder social e jurídico, como acesso e recursos, é o objetivo desse 

trabalho, que se afasta da análise focada na corte e nos resultados de seus julgamentos para 

focar nos atores e atrizes atuantes como amici curiae. Desta forma, nas próximas páginas serão 

identificados atores, contexto e disputa, trabalhando com oportunidades jurídicas e 

enquadramentos.  

                                                 
12. MCCANN, Michael. Poder Judiciário e mobilização do direito: uma perspectiva dos usuários. In: DUARTE, 

F. KOERNER, A. (Orgs.) Revista da Escola de Magistratura Regional Federal / Escola de magistratura Regional 

Federak, Tribunal Regional Fedeeal da 2ª Região. Cadernos Temáticos – Justiça Constitucional no Brasil: Política 

e Direito. Rio de Janeiro: EMAERF – TRF 2ª Região, 2010. p. 182. 
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Após essa introdução, são apresentados o contexto do caso estudado, trazendo a 

evolução histórica do movimento trans no Brasil e abordando a mobilização do direito, e o caso 

em si, expondo a luta por direitos de pessoas trans no direito e no STF e apresentando os casos 

que compõem o espaço amostral13. Em seguida, o capítulo metodológico explica o 

procedimento amostral adotado, bem como a coleta dos dados e a realização das entrevistas. 

Passando aos resultados, primeiramente são apresentadas as entidades e uma série de 

particularidades sobre sua atuação, então passa-se à análise dos dados e condições sobre a 

admissibilidade como amici curiae. Após, há um capítulo de caráter descritivo sobre os 

principais enquadramentos utilizados para tratar da questão e, fechando a apresentação dos 

resultados, capítulos sobre a experiência de atuação como amici curiae e sobre a visão que as 

entidades pesquisadas têm do STF. Por fim, passando aos capítulos conclusivos, são abordadas 

a seletividade do STF e as estratégias criadas pelas entidades nesse contexto para chegar à 

conclusão da pesquisa.  

 

2. Caso e contexto 

2.1. Contexto: histórico do movimento trans e mobilização do direito  

2.1.1. Em busca de reconhecimento no movimento LGBT  

Esta pesquisa tem como foco a busca por reconhecimento para pessoas trans - pessoas 

cujo gênero não corresponde ao designado a elas no nascimento – perante o direito e, mais 

especificamente, no Supremo Tribunal Federal, onde tramitam casos envolvendo importantes 

pautas relativas à efetivação de direitos dessa população. Assim sendo, como uma 

contextualização histórica, cabe falar da história e das reinvindicações do movimento trans para 

além dos tribunais. E a busca por reconhecimento começa dentro do próprio movimento LGBT.  

Como se trata de um tema pouco abordado, que dentro da própria sigla LGBT costuma 

receber menos atenção, essa exploração histórica foi elaborada a partir de alguns trabalhos 

específicos sobre pessoas trans e complementada por recortes de obras que abordam a história 

do movimento LGBT de forma mais geral. A proposta aqui, entretanto, não é falar sobre o 

                                                 
13 A estrutura expõe o contexto e o caso, para então passar às unidades de análise, conforme estruturação proposta 

em MACHADO, M. R. O Estudo de caso na pesquisa em direito. In MACHADO, Maíra Rocha. (Org.). Pesquisar 

empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. 
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movimento LGBT como um todo, mas sim apenas narrar o que for necessário para introduzir o 

histórico do movimento trans.  

“Sopa de letrinhas?”, dissertação de mestrado de Regina Facchini, foi elaborada a partir 

do contato com o grupo militante Corsa, cujo objetivo de conscientização e emancipação da 

abrangente categoria “minorias sexuais” chamou a atenção da autora.14 Contudo, ao frequentar 

as reuniões do grupo em trabalho de campo, ela observa algo importante para refletir sobre a 

representatividade trans no movimento LGBT: a identidade e o objetivo do grupo mencionavam 

categorias que não se faziam fisicamente presentes, uma vez que era formado quase que 

completamente só por gays, estando mulheres e pessoas trans subrepresentadas.15 

Outro livro utilizado como subsídio bibliográfico para descrever a história, o “Na Trilha 

do Arco-Íris: do movimento homossexual ao LGBT”, escrito por Facchini e Júlio Simões 

esclarece, na introdução, que embora a homossexualidade masculina tenha sido tema recorrente 

de pesquisa há décadas, as pesquisas voltadas a lésbicas e pessoas trans são recentes e em 

número reduzido16, o que faz com que também as obras que se propõem a traçar um histórico 

do movimento LGBT, como a em questão, deem mais espaço aos homens gays.  

Quanto às origens mais gerais do que hoje se denomina movimento LGBT, a associação 

em torno da homossexualidade é narrada, em geral, da perspectiva de homens gays que eram 

maioria dos que se reuniam com objetivos recreativos desde os anos 50 ou mesmo antes17. No 

final dos anos 70, no entanto, surge no Brasil um movimento que busca a politização em torno 

dessas questões, em oposição aos grupos existentes anteriormente com temática semelhante 

mas que se definiam com um objetivo de sociabilidade, afastando a politização.18 A literatura 

aponta como primeiro grupo com esse cunho politizado o grupo Somos, surgido em 1978 em 

São Paulo, inicialmente formado exclusivamente por homens homossexuais e com foco na 

afirmação da homossexualidade.19 Com o passar do tempo, mulheres passaram também a 

integrar o Somos, bem como surgiram novos grupos, como o Eros e o Libertos.  

                                                 
14 FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 

90. Rio de Janeiro, Garamond, 2005. p. 37. 
15 Ibidem.p. 39.  
16 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao LGBT. 

Perseu Abramo, 2008. p. 16.  
17 Ibidem. p. 63 
18 FACCHINI, Regina. Op cit. p. 88.  
19 Ibidem. p. 93 a 95. 
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Ainda no ano de 1978 surge o jornal Lampião, um jornal voltado ao público 

homossexual e de grande relevância histórica nesse contexto. Denunciando questões 

discriminatórias e violentas, chegou a pautar especificamente a violência contra travestis e 

costumava retratá-las de maneira notavelmente positiva20. Também foram publicadas outras 

matérias expressivas sobre transexualidade, notadamente sobre cirurgias de transgenitalização 

e, também, sobre a condenação do médico Roberto Farina por lesões corporais dolosas 

gravíssimas devido à realização de uma cirurgia de redesignação sexual no início dos anos 70.21 

Contudo, o desenvolvimento e a representatividade do movimento LGBT ao longo 

dessas últimas décadas não se deram de forma linear, pelo contrário. O destaque das 

reivindicações, conquistas e visibilidade esteve por muito tempo concentrado nos interesses dos 

homens gays cisgêneros22. A organização do movimento à época estava relacionada a uma 

homogeneização do ser homossexual e, especialmente, do ser militante homossexual.23  

Assim sendo, contemporaneamente à diversificação dos formatos organizacionais e à 

diversificação da rede do movimento no final dos anos 80 e início dos anos 9024, começam a se 

articular grupos específicos auto organizados por pessoas que se sentiam invisibilizadas e sub-

representadas nas organizações mais gerais, uma tendência iniciada pelos grupos de lésbicas. 

Desta forma, em 1980, ano em que aconteceu o primeiro encontro nacional de grupos 

homossexuais organizados, ocorreram rachas no grupo Somos promovidos inicialmente por 

mulheres lésbicas feministas que não se viam representadas nessa homogeneidade. Essa 

tendência foi posteriormente seguida também pelo segmento trans.  

Na primeira metade dos anos 80 há uma diminuição dos grupos organizados em torno 

de questões LGBT existentes, o que tem como um dos fatores influenciadores a epidemia da 

AIDS e o fato de que muitos militantes passam a voltar sua atuação a combatê-la25. Do ponto 

de vista do movimento LGBT brasileiro o surgimento dessa epidemia teve duas facetas: a 

mencionada desestruturação dos movimentos existentes anteriormente, seguida de uma 

                                                 
20  FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 87 e 91 e SOUZA, Rafael de. “Saindo do Gueto”: o 

movimento homossexual no Brasil da abertura, 1978-1982. Dissertação. Programa de pós-graduação em 

sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 

72 
21 Ibidem. p. 92 e 93 
22 O termo cisgênero é utilizado em referência a pessoas cujo gênero corresponde ao designado a elas no 

nascimento, ou seja, pessoas que não são transexuais.  
23 FACCHINI, Regina. Op cit. p.  96 
24 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis Op cit. p. 137. 
25 FACCHINI, Regina. Op cit. p.102 
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rearticulação em torno de pautas ligadas ao HIV, e o aumento da visibilidade midiática em torno 

da população homossexual, o que teve impactos também sobre transexuais e travestis. Ainda, 

a partir da segunda metade da década crescem as matérias de conteúdo preconceituoso bem 

como as notícias de crimes violentos com motivação homotransfóbica26. Pode ser descrita como 

uma consequência da epidemia a aproximação de movimentos sociais e autoridades médicas na 

luta contra a AIDS27. 

A articulação em torno do apoio a pessoas com HIV/AIDS está relacionada ao 

surgimento de organizações de pessoas trans, por exemplo, na primeira casa criada no Brasil 

com essa finalidade de apoio pela travesti Brenda Lee em 1984.28 Brenda Lee passou a acolher 

pessoas que, ainda que não precisassem de internação, tinham necessidade de cuidados médicos 

e não podiam trabalhar, em sua maioria travestis soropositivas. 29 

 Quanto ao aparecimento de grupos específicos de pessoas trans com finalidade 

militante, fundamental para a visibilidade do grupo e de suas pautas, a primeira organização de 

que se tem notícia, criada em 1992 em reação à repressão policial contra a prostituição nas ruas, 

é a Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro (ASTRAL)30. A continuidade da 

atuação da ASTRAL, que teve suas primeiras reuniões no ISER – Instituto Superior de Estudos 

da Religião, está relacionada também a um programa de prevenção de DSTs chamado “Saúde 

na prostituição”, que realizava reuniões com pessoas que trabalhavam com a prostituição no 

ISER e facilitou a articulação.31 

Outros importantes marcos foram o surgimento do Grupo Brasileiro de Transexuais (que 

assumia papel tanto de articulação de transexuais de diferentes regiões quanto de expressão de 

demandas específicas do grupo) em 199532, da ANTRA - Associação Nacional de Travestis, 

                                                 
26 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 129 
27 Ibidem. p. 130 
28 CARRARA, S; CARVALHO, M. Em direção a um futuro trans? Revista Latinoamericana nº 14, 2013. p. 7 
29 Ibidem. p. 325 
30 AGUIÃO, Silvia. Fazer-se no "Estado": uma etnografia sobre o processo de constituição dos"LGBT" como 

sujeitos de direitos no Brasil contemporâneo. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas. 2014. p. 159. E futuro 326 
31 CARRARA, S; CARVALHO, M. 2013. Op. cit. p. 327 
32 FACCHINI, Regina. Op cit. p. 146 
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Transexuais e Trangêneros (como uma rede de ONGs) em 200033 e do Coletivo Nacional de 

Transexuais (que cumpre papel importante na atuação política atual) em 200534. 

Da observação de como surgiram os primeiros movimentos auto-organizados de pessoas 

trans é possível inferir o papel que tiveram o enfrentamento à repressão policial e à AIDS na 

eclosão do movimento. Foi também o sucesso nesses enfrentamentos que levaram às primeiras 

reuniões nacionais auto-organizadas do grupo.35  

Embora a criação de movimentos de lésbicas com organização e pautas próprias tenha 

se iniciado em 1980, o crescimento da participação de grupos exclusivamente lésbicos nos 

encontros nacionais se dá apenas em 1992. Com relação a grupos organizados de pessoas trans, 

que continuaram sendo minoria numérica mesmo após começarem a fazer parte, isso se dá ainda 

depois, em 1995.36 Antes disso, já haviam sido realizados dois encontros voltados a travestis, 

relacionados à atuação da Associação de Travestis e Liberados – Antral37, que posteriormente, 

com o advento de mais organizações trans, se tornaram o Entlaids (Encontro nacional de 

travestis e transexuais que atuam na luta contra a AIDS).38 O encontro ainda acontece 

anualmente e na atualidade se chama “Encontro Nacional de Travestis e Transexuais”.39 

Com o fortalecimento dos grupos organizados de pessoas trans, estes passam também a 

se unir a instituições estatais em campanhas e, também, a serem alvo de campanhas de políticas 

públicas. O exemplo mais marcante dessa articulação é a campanha lançada pelo ministério 

público em 29 de janeiro de 2004, chamada “Travesti e Respeito: já está na hora dos dois serem 

vistos juntos. Em casa. Na boate. Na escola. No trabalho. Na vida”. Tamanha foi a relevância 

como um momento simbólico de reconhecimento que, a partir desse ano, o dia de lançamento 

da campanha ficou conhecido como o Dia da Visibilidade Trans. A ligação entre a evolução do 

movimento trans e financiamentos de políticas públicas de prevenção e enfrentamento ao 

                                                 
33 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 137. 
34 CARRARA, S; CARVALHO, M. Ciberativismo Trans: considerações sobre uma nova geração militante. 

Contemporânea: comunicação e cultura. Salvador: Póscom/UFBA, v. 13, n. 2, Dossiê Temático “Internet, 

Feminismos e Diversidade Sexual”, p. 382-399, 2015. p. 284 
35 Ibidem. p. 383 
36 FACCHINI, Regina. Op cit. p.  122 
37 Ibidem. p.128 
38 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 141 
39 CARRARA, S; CARVALHO, M. 2013. Op. cit. p.  330 
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HIV/AIDS, tendo a população trans como alvo, é um fenômeno nomeado por Larissa Pelúcio 

como SIDAnização.40  

Pode-se dizer que até os anos 90 não há representatividade trans no chamado MHB – 

Movimento Homossexual Brasileiro. É por meio do fortalecimento com a auto-organização que 

o segmento passa a conquistar espaços e se fazer presente, tanto nos espaços de discussão geral 

quanto formalmente, na sigla que designa o movimento.41  

A sigla para designar o movimento veio também evoluindo desde os anos 90 para passar 

a incluir e dar visibilidade a mais integrantes. O inicialmente denominado Movimento 

Homossexual Brasileiro (MHB), denominação não inclusiva para pessoas trans uma vez que 

fala somente em sexualidade e não em identidade de gênero, passou a incluir especificamente 

em seu nome as lésbicas em 1993, as travestis em 1997 e somente em 2005 transexuais e 

bissexuais.  

Na Primeira Conferência Nacional LGBT, em 2008, a sigla foi alterada para LGBT, 

com o L na frente para dar maior visibilidade às lésbicas. Na segunda, em 2011, convencionou-

se que sempre que se falasse na violência sofrida pela população LGBT os termos “lesbofobia”, 

“transfobia” e “bifobia” deveriam ser utilizados nos documentos produzidos, bem como os 

termos “identidade de gênero” e “expressão de gênero”, uma vez que “orientação sexual” não 

contempla pessoas trans42.  

O caminho que se observa é a diversificação de um movimento antes focado em homens 

gays em direção a uma pluralidade de identidades, um processo, no entanto, marcado por 

conflitos e contestações43. Além disso, a inclusão na sigla não garante que o reconhecimento 

no nome se reflita na realidade ou que a mudança seja de fato incorporada por militantes ou 

pelo público-alvo. Como descrito, a sigla usada para denominar o movimento se modificou e 

evoluiu muito, desde a ordem até a mudança e o acréscimo de letras e, embora haja variações 

no uso dentro e fora da militância, neste trabalho é utilizada a sigla LGBT, aprovada pela I 

Conferência Nacional LGBT.  

                                                 
40 PELÚCIO, Larissa. 2009. Abjeção e desejo: uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo. p. 132. 

de AIDS. São Paulo: Annablume: FAPESP. 
41 CARRARA, S; CARVALHO, M. 2015. Op cit. p. 384 
42 Ibidem. p. 46 e 47.  
43 AGUIÃO, Silvia. Op cit. p. 7. 
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Além da diversificação interna no movimento LGBT, com a busca por reconhecimento 

e o fortalecimento de movimentos específicos de setores como lésbicas, bissexuais e pessoas 

trans, também têm se diversificado os meios de defesa das pautas, incluindo desde suscitar 

projetos de lei em todos os níveis do Legislativo e, o objeto desse trabalho, a demanda por 

direitos através do Judiciário44 até a atuação por meio da internet45. 

Pessoas trans se diferenciam das demais pertencentes à sigla LGBT porque se articulam 

em torno da discriminação que sofrem devido a sua identidade de gênero, ao contrário das 

demais, discriminadas por sua sexualidade. Isso faz com que muitos dos objetivos e conquistas 

do movimento geral não abranjam os interesses dessas pessoas, que frequentemente são 

também excluídas dos ambientes voltados a essa “comunidade” e cuja transexualidade, ao 

contrário da homossexualidade, permanece patologizada46.  

O segmento trans, dentre os LGBT, é apontado como o mais vitimado pela 

discriminação e pelos crimes letais mais cruéis, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia 

(GGB). Ainda assim, militantes trans apontam a subnotificação desses casos, uma vez que, 

devido à falta de reconhecimento das identidades trans pelo Estado, as estatísticas muitas vezes 

mostrarão apenas o gênero designado no nascimento.47  

A produção de dados estatísticos sobre violência contra pessoas trans não é, em geral, 

uma preocupação para órgãos oficiais. Nesse contexto, costuma ficar a cargo de ONGs e de 

movimentos sociais militantes reunir dados estatísticos que, embora afetados pelas 

subnotificações e pela dificuldade de atuação dessas organizações, deixam evidenciado que há 

uma situação de discriminação sistemática contra o grupo formado por travestis, transexuais e 

transgêneros. Dados da ONG Transgender Europe48, por exemplo, colocam o Brasil como o 

país mais violento do mundo para pessoas trans, aquele em que mais pessoas desse grupo são 

mortas por crimes de ódio, sendo que o número de mortes com essa motivação no país é quatro 

vezes maior do que o do México, segundo colocado.  

                                                 
44 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 18. 
45 CARRARA, S; CARVALHO, M. Op cit. p.  282 
46 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 157. 
47 AGUIÃO, Silvia. Op cit. p. 110. 
48 Dados disponíveis em: http://tgeu.org/tmm-idahot-update-2015/  

 

http://tgeu.org/tmm-idahot-update-2015/


27 

 

Em uma realidade tão violenta, a expectativa de vida do grupo foi estimada pela ONG 

carioca Transrevolução49 em 30 anos, enquanto a da população brasileira em geral é de 74,6 

anos50. Além disso, a discriminação, como o desrespeito ao nome social e ao uso de banheiros 

de acordo com seu gênero, frequentemente leva à evasão escolar e à exclusão do mercado de 

trabalho, conforme afirma a Agência Brasil51. Quanto ao mercado de trabalho, a ANTRA52 

aponta, ainda, que 90% das mulheres trans, excluídas do mercado formal, trabalham na 

prostituição. Nem mesmo na aplicação do direito a população trans é tratada com igualdade. 

Em pesquisa empírica, realizada sobre o tratamento de pessoas cis e trans em processos de 

retificação de prenome53 ficou demonstrado que, nesses casos, quando se trata de pessoas trans 

eram exigidos (anteriormente à recente decisão do STF sobre o assunto) requisitos, criados 

jurisprudencialmente e não amparados em lei, não exigidos às pessoas cisgêneras. Os dados 

apresentados revelam tratamento diferenciado e prejudicial dispensado a um grupo, 

caracterizando uma realidade discriminatória que, como se vê, é contínua e abrange diversos 

aspectos da vida.  

Nesse contexto em que protagonizam as estatísticas de violência e se destacam como 

grupo vulnerável, travestis e transexuais ainda se sentem, dentro do próprio movimento geral, 

invisibilizadas e tendo suas pautas preteridas. Esse sentimento é apontado por militantes como 

um impulso para o crescimento da articulação paralela nos movimentos específicos54. Existe 

um incômodo com o foco do movimento LGBT em pautas como casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, a partir do que o segmento trans não se sente representado, eis que as pautas 

voltadas à homossexualidade em geral não lhe dizem respeito, havendo a necessidade de se 

articularem com reivindicações e uma agenda próprias.  

As pautas mais específicas em torno das quais se articulam os movimentos sociais 

voltados especificamente a pessoas trans envolvem a despatologização da transexualidade, o 

                                                 
49 “TransRevolução convoca: ato pelo dia da Visibilidade Trans no Rio de Janeiro”. Blog do grupo 

TransRevolução, 27 jan. 2015. http://grupotransrevolucao.blogspot.com.br/2015/01/transrevolucao-convoca-ato-

pelo-dia.html  
50 Dado disponível em: http://teen.ibge.gov.br/noticias-teen/7827-expectativa-de-vida  
51 CAZARRÉ, Marieta. “Preconceito afasta transexuais do ambiente escolar e do mercado de trabalho”. EBC 

Agência Brasil, 13 nov. 2015 http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-11/preconceito-

afasta-transexuais-do-ambiente-escolar-e-do-mercado-de  
52OTONI, Isadora. “Sem emprego para trans”. Revista Forum, 31 jan 2014.   

http://www.revistaforum.com.br/digital/132/sem-emprego-para-trans/  
53 CÔRTES, Ana de Mello. Discriminação judicial por identidade de gênero: diagnóstico e alternativas. 2015.  
54 Ibidem. p. 156 e 157. 
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direito à saúde, o reconhecimento de sua identidade pelo Estado (passando pela retificação do 

registro civil) e o combate às diversas formas de violência transfóbica.  

A tensão interna no grupo LGBT ainda se faz presente, especialmente em se tratando da 

população trans, que, como mencionado, dentre a população LGBT se revela o setor mais 

vulnerável a diversas formas de violência55 e alvo de discriminação mesmo em espaços 

receptivos a homossexuais56 e ainda enfrenta questões até mesmo identitárias, uma vez que, 

não há sempre a identificação com a homossexualidade, mas sim com a identidade de gênero 

discordante da designada no nascimento.57 Reivindicações por representatividade tanto com 

relação a nomes e termos, quanto no tocante ao reconhecimento de pautas e direitos, que por 

serem relacionadas a identidade de gênero diferem das relativas a sexualidade, são uma 

realidade tanto histórica quanto atual.  

Esse não é o único conflito atual do movimento trans. A partir dos anos 2000 surgem 

conflitos internos ao segmento trans, como o surgimento de organizações específicas de 

transexuais, acompanhado de encontros de lideranças58, a crítica ao afastamento de mulheres 

trans do movimento LGBT cumulado com aproximação de movimentos feministas59, o racha 

na ANTRA60 (criando recentemente a RedTrans – Rede nacional de pessoas trans) e a busca 

por visibilidade dos homens trans, atualmente no processo de se autoorganizarem e 

reivindicarem sua voz e suas pautas61. Externamente há a tensão com movimentos feministas 

radicais trans excludentes, que reagem negativamente, até mesmo com violência, à 

aproximação das mulheres trans de movimentos feministas e ao desenvolvimento do 

transfeminismo.62  

 

2.1.2. Em busca de reconhecimento no direito 

É parte da proposta desta pesquisa - entendendo a discriminação a um grupo 

determinado como um entrave ao desenvolvimento social e o direito como um dos possíveis 

                                                 
55 FACCHINI, Regina; SIMÕES, Júlio de Assis. Op cit. p. 25 e AGUIÃO, Silvia. Op cit. p. 110 
56 Ibidem. p. 152 
57 Ibidem.p.147 e AGUIÃO, Silvia. Op cit. p. 77 
58 CARRARA, S; CARVALHO, M. 2013. Op. cit. p. 339 
59 Ibidem. p. 340 e 341 
60 Ibidem. p. 346 
61 AGUIÃO, Silvia. Op cit. p.  170 
62 CARRARA, S; CARVALHO, M. 2015. Op cit. p. 384 
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meios para a transformação social - explorar a relação entre movimentos sociais, mais 

especificamente movimentos sociais voltados à defesa de direitos de pessoas trans, e o direito. 

Ou seja, compreender o papel do direito e do Poder Judiciário na atuação desses movimentos. 

Essa forma de investigação está situada em uma agenda de pesquisa conhecida como 

mobilização do direito (legal mobilization).63 

A discussão sobre cortes de justiça e direito como meios para a promoção de 

transformação social existe desde os anos 50, com a decisão da Suprema Corte dos Estados 

Unidos no caso Brown v. Board of Education, que julgou inconstitucional a separação entre 

brancos e negros nas escolas do país e trouxe ao debate acadêmico a possibilidade de 

transformação social e política por meio do direito. Nos anos que se seguiram, foram 

desenvolvidas uma série de pesquisas sobre táticas de atuação de movimentos sociais 

envolvendo o direito e o recurso a cortes, de forma que esta seção se destina a abordar parte da 

literatura desenvolvida nesse sentido.64  

Nos anos 70, Scheingold e Handler apontavam em suas respectivas obras a atuação no 

Poder Judiciário como uma estratégia conservadora, dominada por elites e capaz de 

desmobilizar movimentos sociais uma vez que suas bases perderiam espaço de atuação.65 

Contudo, especialmente o trabalho de Stuart Scheingold em “The politics of rights: lawyers, 

public policy and political change” tem expressiva importância no desenvolvimento dos 

estudos sobre mobilização no direito uma vez que altera o foco de cortes e juízes para abordar 

especialmente a atuação dos que colocam a litigância e o direito e serviço da transformação 

social.66 A abordagem crítica do autor à litigância por direitos está mais ligada ao sentido de 

foco exclusivo nessa estratégia, que apresenta problemas e dificuldades especialmente a 

depender dos direitos que se busca garantir. No entanto, ele reconhece a judicialização como 

uma forma de recurso político, ou seja, uma estratégia dentre as formas diversas de atuação dos 

movimentos sociais.67  

                                                 
63 FANTI, Fabiola. Movimentos sociais, direito e Poder Judiciário: um encontro teórico. In: Engelmann, Fabiano. 

(Org.). Sociologia Política das Instituições Judiciais. 1ed.Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2017, v. 01, 

p. 242-276.  
64 Ibidem. p. 244 
65 HANDLER, Joel. Social moviments and the legal system: a theory of law reform and social change. Academic 

Press, 1978. p. 5 e 6.  
66 SCHEINGOLD, Stuart. The politics of rights: lawyers, public policy and political change. New Haven: Yale 

University Press, 1974. Preface to the first edition 
67Ibidem. p. 203 a 205. 
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A partir dos anos 90 cresce o debate acadêmico acerca da eficácia de estratégias de 

atuação de movimentos sociais envolvendo o direito. Dois dos principais doutrinadores nessa 

área são Gerald Rosemberg, que defende que o direito é incapaz de promover reformas políticas 

significativas, então apenas decisões que afetam diretamente demandas de determinados 

movimentos sociais teriam importância nesse sentido,68 e Michael McCann, que entende o 

direito de forma expandida, com o foco deslocado para a ação de grupos e organizações em 

busca de seus objetivos.69  

O prisma sob o qual Michael McCann compreende a questão, de acordo com o qual o 

direito transcende a decisão e gera efeitos na mobilização dos movimentos sociais, será 

abordado neste trabalho. Segundo a abordagem bottom-up (de baixo para cima), utilizada por 

McCann em seus estudos, o foco não está nas cortes e em suas decisões, mas sim nos 

movimentos sociais, suas formas de articulação e de atuação. Essa forma de abordagem 

costuma ter como características considerar agentes não oficiais do direito e focar em grupos 

mais marginalizados e não detentores do poder na sociedade civil. 70  

Também nesse sentido, Charles Epp, em uma abordagem que McCann considera bem 

fundamentada, mas simplista71, defende que toda a atenção dada no direito aos direitos 

individuais e os avanços nesse sentido partem da pressão que vem “de baixo”, não de juízes ou 

constituições (embora esses tenham sua relevância), mas da organização estratégica de 

defensores de direitos, sendo essenciais recursos como organizações, advogados e 

financiamento.72  

Com relação às críticas acadêmicas quanto ao impacto que a articulação pelo direito 

pode trazer, McCann aponta que estudos sobre mobilização no direito mostram que as táticas 

jurídicas e as possibilidades de litígio podem ajudar os ativistas a terem voz, visibilidade e 

influência no debate acerca de seus direitos e na implementação de políticas públicas.73  

                                                 
68 ROSEMBERG, G. The Hollow Hope: can courts bring about social change? Chicago: Chicago University Press, 

1991. p 40, 70 e 71. 
69 MCCANN, Michael. Poder Judiciário e mobilização do direito: uma perspectiva dos usuários. In: DUARTE, F. 

KOERNER, A. (Orgs.) Revista da Escola de Magistratura Regional Federal / Escola de magistratura Regional 

Federak, Tribunal Regional Fedeeal da 2ª Região. Cadernos Temáticos – Justiça Constitucional no Brasil: Política 

e Direito. Rio de Janeiro: EMAERF – TRF 2ª Região, 2010. p. 182 
70 MCCANN, Michael. Litigation and Legal Mobilization. The Oxford Handbook of Law and Politics, 2008. p. 3.  
71 MCCANN, Michael. Op. Cit., 2010. p. 177. 
72 EPP, Charles R. The rights revolution: Lawyers, activists, and supreme courts in comparative perspective. The 

University of Chicago Press, 1998. p. 3 e 4. 
73 MCCANN, Michael. Law and social moviments: contemporary perspectives. Annual Review on Law and Social 

Science, 2006. p. 32 
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Esta pesquisa dialoga com esse ponto de vista, na medida em que seu objetivo não está 

no resultado do processo decisório, tendo foco nos agentes da disputa por direitos de pessoas 

trans no STF e os efeitos da mobilização nas Cortes para além da decisão. O uso estratégico da 

atuação no Judiciário como uma das formas de defesa dos interesses do movimento social não 

visa apenas à solução ou vitória no caso concreto, mas também passam por outras questões 

como visibilidade e diálogo, buscando o avanço jurídico e, como um fim, a transformação social 

em um determinado tema. Em suma, o direito é um recurso a ser mobilizado, junto a outros 

possíveis, de diferentes formas que ultrapassam a proposição de ações.  

McCann define dois níveis, interligados, de importância dos tribunais (como um 

contexto no qual os atores se engajam) para a mobilização do direito, quais sejam o instrumental 

ou estratégico, que compreende o uso estratégico do direito considerando ações judiciais, 

decisões e precedentes para tentar lutar por suas demandas no Judiciário74, e o constitutivo, que 

é relativo às formas como a construção jurídica nos tribunais constituem vida cultural75, como 

os tribunais refinam e ampliam a linguagem do direito na sociedade76. 

Em ambos os níveis as conclusões deste trabalho apontam que a importância transcende 

o resultado em si. Quanto ao aspecto instrumental, nos casos em pauta, temos que uma série de 

organizações tiveram o direito e a possibilidade de atuação como amicus curiae como formas 

de defesa de direitos, movimentando o debate sobre direitos de um grupo marginalizado no STF 

com a participação de movimentos auto-organizados de pessoas trans e possibilitando 

momentos históricos, como a primeira advogada trans a sustentar oralmente no STF77. Já em 

relação ao aspecto constitutivo, é perceptível o uso da linguagem do direito mesmo em outras 

formas de atuação, o que demonstra a autopercepção dos atores sociais como sujeitos de direitos 

e afeta a forma de buscar sua efetivação e de se referir a eles, como acontece ao nomear 

campanhas pela internet como “nome social é direito”78.  

                                                 
74 MCCANN, Michael. Op. Cit. 2010. p. 184.  
75 Ibidem. p. 188.  
76 Ibidem. p. 189 
77 CASADO, Letícia. “Primeira advogada transexual a atuar no STF diz que é ‘uma sobrevivente’”. Folha de S. 

Paulo, 7 jun. 2017. http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1891215-primeira-advogada-transexual-a-

atuar-no-stf-diz-que-e-uma-sobrevivente.shtml 
78 LUCON, Neto. “Nome social é direito vira campanha na rede contra transfobia e retrocesso político”. NLucon, 

20 mai. 2016. http://www.nlucon.com/2016/05/nome-social-e-direito-vira-campanha-na.html 

JONES, Lana de Holanda. “Nome Social é direito: a mobilização trans contra o retrocesso”. Huffpostbrasil, 23 

jun. 2016. http://www.huffpostbrasil.com/lana-de-holanda-jones/nome-social-e-direito-a-mobilizacao-trans-

contra-o-retrocesso_a_21683069/ 
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Para pensar as possibilidades de mobilização do direito, são utilizados conceitos das 

teorias clássicas de movimentos sociais79, que podem, cada uma a seu modo, auxiliar na 

compreensão dessas possibilidades. As três teorias clássicas dos movimentos sociais se detêm 

sobre pontos distintos do fenômeno, quais sejam a dimensão micro-organizacional e estratégica 

para a Teoria de Mobilização de Recursos, o ambiente macropolítico para a Teoria do Processo 

Político e os aspectos simbólicos e cognitivos para a Teoria dos Novos Movimentos Sociais .80 

Cada enfoque possui sua importância e os três podem ser usados de forma incremental, o que é 

uma inclinação observada desde os anos 9081, e é a proposta nesta pesquisa, para compreender 

e descrever a atuação de movimentos sociais. 

A ideia de oportunidade política, por exemplo, a partir da Teoria do Processo Político e 

da noção de oportunidade de ação influenciada pelo contexto político, se torna o conceito de 

oportunidade jurídica ao abordar especificamente a mobilização no direito.82  

A possibilidade de atuação como amicus curiae, nesse sentido, é uma possibilidade 

prevista legalmente que, em tese, permite o acesso de movimentos sociais, ao menos como 

aliados, aos debates relativos a pautas que os afetem, mas em que medida isso de fato acontece, 

como se deu ou não esse acesso no caso concreto e como se desenrolam os demais fatores são 

questionamentos que integram o objeto desta pesquisa, sob a perspectiva dos grupos 

interessados em atuar como amicus curiae na ADI 4.275 e no RE 845.779.  

A partir do conceito de oportunidade política, Ellen Andersen reúne os fatores mais 

reconhecidos pela literatura da TPP como influencias para que exista a oportunidade, quais 

sejam acesso à estrutura institucional formal, disponibilidade de aliados e configuração do 

                                                 
79 Uma das formas de pensar sobre movimentos sociais é a Teoria de Mobilização de Recursos (TMR), que tem 

como grandes nomes McCarthy e Zald. Segundo a TMR é mais importante explicar o processo de mobilização do 

que suas razões, a ação é encarada como racional e dependente de organização e de recursos tanto materiais, quanto 

humanos. A racionalidade e a organização são os fatores mais relevantes para entender os movimentos sociais, de 

acordo com essa teoria.  

Por outro lado, a Teoria do Processo Político (TPP), cuja maior referência é Charles Tilly, acredita em uma 

estrutura de fatores políticos que auxiliam ou dificultam a expansão dos movimentos e afetam a possibilidade de 

ação, sob esse prisma os movimentos sociais são uma forma de ação coletiva oposta aos “detentores do poder”.  

Por fim, a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), a que ganhou maior notoriedade no Brasil, tendo como 
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baseando em uma teoria da mudança cultural.  Os novos movimentos sociais seriam, pois, movimentos surgidos 

na “sociedade pós-industrial” cujo foco das mobilizações se afasta da base social e do trabalho e é definido pela 

forma de vida, formados por grupos marginais de minorias excluídas com uma atitude de oposição.   
80 ALONSO, Angela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Lua Nova, São Paulo ,  n. 76, p. 

49-86,    2009. p. 69. 
81 Ibidem. p. 73. 
82 FANTI, Fabiola. Op cit. p. 256 e 257.  
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poder com relação a questões relevantes e um quarto fator mais discutido, cultura política 

subjacente, a fim de estabelecer fatores que influenciem a oportunidade jurídica.83  

Os fatores definidos por Andersen com relação à oportunidade jurídica são acesso 

(compreendendo quem pode litigar, sobre o que pode litigar e onde pode litigar), configuração 

do poder (com relação ao posicionamento de juízes) e sistemas de apoio e de oposição (sobre a 

existência de aliados e oponentes às demandas no contexto em questão).84 Para a autora, 

contudo, o que faz com que a oportunidade seja denominada jurídica são os enquadramentos 

(frames) que a fundamentam, ou seja, a atuação está submetida ao estabelecido nas leis, tanto 

no aspecto material quanto no aspecto processual85.  

Alguns anos após o estabelecimento dos fatores por Andersen, De Fazio propõe uma 

nova organização considerando como fatores o acesso dos movimentos sociais às cortes, a 

disponibilidade de direitos judicializáveis e a receptividade do Poder Judiciário às demandas.86 

Observando as duas propostas de estabelecimento do que pode influenciar a 

oportunidade jurídica, é possível perceber a conveniência de pensar as teorias clássicas dos 

movimentos sociais como incrementais. O acesso, por exemplo, presente nas duas propostas, é 

diretamente influenciado pela disponibilidade de recursos tanto financeiros, como 

financiamento, quanto humanos, como apoio jurídico, o que faz pensar na Teoria de 

Mobilização de Recursos.  

 

2.2. Caso: em busca de diálogo e reconhecimento no STF  

Notadamente a relação entre pessoas trans e o direito, no Brasil, não começa como uma 

busca por direitos por parte do grupo, mas sim como uma forma de repressão ao segmento. Isto 

é, nos anos 70, quando começaram a ser realizadas experimentalmente cirurgias de 

transgenitalização no Brasil, essas ainda eram vistas como crimes. O cirurgião plástico Roberto 

Farina, por exemplo, chegou a ser condenado a dois anos de reclusão por prática de lesões 

                                                 
83 ANDERSEN, E. A. Out of the closets into the courts: Legal Opportunity Structure and Gay Rights Litigation. 

Ann Labor: University of Michigan Press, 2005. p. 7 
84 Ibidem. p. 9 a 12. 
85 Ibidem. p. 12 e 13. 
86 DE FAZIO, Gianluca. Legal opportunity structure and social movement strategy in Northern Ireland and 

southern United States. International Journal of Comparative Sociology, 2012. p. 3. 
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corporais87. Nos anos seguintes pessoas trans (junto a seus médicos) passaram a recorrer ao 

Judiciário para conseguir autorização prévia para realização da cirurgia. Muitas foram 

realizadas também sem autorização, provocando debates sobre a legalidade da intervenção 

(envolvendo os limites da autodeterminação sexual e das possibilidades de disposição do 

próprio corpo)88.  

O entendimento sobre as cirurgias somente muda por completo em 1997 quando a 

resolução 1482/97 do Conselho Federal de Medicina regulamenta as cirurgias de redesignação 

sexual, que passam a ser realizadas experimentalmente em alguns hospitais universitários. Hoje 

em dia a realização da cirurgia é prevista pelo SUS, embora existam limitações, tais como a 

realização em apenas seis hospitais públicos no país, localizados em grandes centros, o que 

restringe sobremaneira o acesso e ocasiona filas que duram décadas à espera da intervenção 

cirúrgica.  

No Judiciário, atualmente, algumas das disputas travadas por pessoas trans almejam 

justamente a cobertura da realização dessas cirurgias por planos de saúde. Outro motivo 

recorrente para que pessoas trans busquem o Judiciário é o pedido de indenização em 

decorrência de tratamentos discriminatórios. Também era comum a tentativa de alteração do 

registro civil por via judicial anteriormente à recente decisão do STF sobre a questão, que 

reconheceu a possibilidade de alteração sem cirurgia de transgenitalização ou outros requisitos 

patologizantes e por via administrativa (diretamente no cartório) para transgêneros, como termo 

guarda-chuva.  

As questões levadas ao STF nos casos aqui discutidos vêm de batalhas já existentes em 

outras instâncias do Judiciário. No TJSP, por exemplo, considerando o período de 2010 a 2015 

cresceu não só o número de pessoas trans que procuram alterar o registro civil como também o 

de pessoas que buscam essa alteração sem que tenham realizado previamente cirurgia de 

transgenitalização.89  

Com uma lei de registros públicos datada de 1973 e sem qualquer definição legal 

específica sobre alteração de registro de pessoas trans o Judiciário emergiu como principal 

árbitro para a demanda pela adequação dos documentos desse grupo de pessoas90. No entanto, 

                                                 
87 PRIORE, Mary Del. Histórias íntimas - sexualidade e erotismo na história do Brasil. 3ed. São Paulo, Planeta. 
88 VENTURA, Miriam. “Transexualidade: algumas reflexões jurídicas sobre a autonomia corporal e 

autodeterminação da identidade sexual” In Em defesa dos direitos sexuais. Org. Roger Raupp Rios. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2007. p. 149.  
89 CÔRTES, Ana de Mello. Op. Cit. p. 16 e 17. 
90 Ibidem. p. 151 e 152.  
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diante da indefinição, os entendimentos sobre o assunto, anteriormente à recente decisão do 

STF sobre a questão, eram diversos e as decisões muitas vezes discriminatórias, contendo 

requisitos patologizantes jurisprudencialmente criados. Estes requisitos, em grande parte das 

vezes exigiam especificamente que tivesse sido realizada cirurgia de transgenitalização, sendo 

considerados discriminatórios, uma vez que não estão previstos em lei e eram empregados em 

prejuízo de um grupo marginalizado de pessoas, traduzindo-se em discriminação direta na 

aplicação do direito91. 

No contexto internacional, muitos países já possuem legislação específica sobre 

identidade de gênero que permite a pessoas trans alterar o registro civil por meio de mero 

procedimento administrativo, como Argentina, Malta, Colômbia, Dinamarca, Irlanda e 

Bélgica.92 Em outros países, como é o caso da Alemanha, cortes constitucionais declararam 

inconstitucional o requisito da cirurgia de transgenitalização.93 Também existem documentos 

internacionais, como os princípios de Yogyakarta, amplamente utilizados nas manifestações 

como amicus curiae analisadas neste trabalho, que, elaborados em 2006 por especialistas de 25 

países, incluindo o Brasil, versam sobre a aplicação da legislação internacional de direitos 

humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero.94  

Mais recentemente, no início de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

emitiu opinião consultiva dispondo sobre união entre casais do mesmo sexo e alteração de 

registro civil para pessoas trans, determinando a todos os países membros da Organização dos 

Estados Americanos, entre eles o Brasil, que protejam os direitos de casais homossexuais e 

criem mecanismos para garantir a alteração do registro civil para pessoas trans.95 Algumas 

organizações brasileiras atuaram como amici curiae nesse caso na CIDH, como o GADvS, a 

Clínica de Direitos Humanos da UFMG e até mesmo a Defensoria Pública da União (em um 

documento elaborado pelo Grupo de Trabalho Identidade de Gênero e Cidadania LGBTI  e 

também assinado pela a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – ABGLT,  pela Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas – ABRAFH, 

                                                 
91 RIOS, R. R. Direito da Antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p 89. 
92 AVILA, Juliana. CAMPOS, Ligia Fabris. GOMES, Juliana Cesario Alvim. Direito de pessoas trans no Supremo. 

Jota, 24 nov. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/stf/supra/direito-de-pessoas-trans-no-supremo-

24112017  
93CAMPOS, Ligia Fabris. GOMES, Juliana Cesario Alvim. Direito de pessoas trans e o labirinto do Supremo. 

Jota, 19 set. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/stf/supra/direitos-de-pessoas-trans-e-o-labirinto-do-

supremo-19092017  
94 Disponíveis em: http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf  
95 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf  

https://www.jota.info/stf/supra/direito-de-pessoas-trans-no-supremo-24112017
https://www.jota.info/stf/supra/direito-de-pessoas-trans-no-supremo-24112017
https://www.jota.info/stf/supra/direitos-de-pessoas-trans-e-o-labirinto-do-supremo-19092017
https://www.jota.info/stf/supra/direitos-de-pessoas-trans-e-o-labirinto-do-supremo-19092017
http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA, pela Associação Nacional dos 

Defensores Públicos Federais – ANADEF, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos 

- ANADEP e pelos deputados federais Erika Kokay e Jean Wyllys). 

No Brasil, a discussão e a controvérsia jurisprudencial expressiva em torno das questões 

individuais levadas ao Judiciário revelaram a necessidade social de resolução. Duas dessas 

demandas individuais, uma relativa a alteração do registro civil e outra a indenização por 

tratamento discriminatório, chegaram ao STF em sede de Recurso Extraordinário. Antes disso 

já havia sido interposta Ação Direta de Inconstitucionalidade discutindo a questão de alteração 

do registro civil. Dessa forma, questões primordiais para a população trans estão em pauta no 

STF e esse trabalho se propõe a estudar as vozes que chegam até o Tribunal, por meio do 

instituto amicus curiae, para falar a esse respeito. Quanto à questão temporal, trata-se de casos 

estudados em um período no qual já estavam na pauta de julgamento, ou seja, por uma questão 

de tempestividade pela prática do Tribunal não seriam mais habilitados novos amici curiae, 

mas em que não havia decisão. Serão apresentados, a seguir, os casos mencionados, que tratam 

especificamente de interesses de pessoas trans no STF. 

Temas relacionados a pessoas trans também foram abordados recentemente na decisão 

monocrática do ministro Luís Roberto Barroso no HC 152.491, que determinou que duas 

travestis fossem colocadas em estabelecimentos prisionais de acordo com sua identidade de 

gênero.96 Essa ação, no entanto, foge do escopo do trabalho por se tratar de um habeas corpus 

sem o instituto da repercussão geral, decidido monocraticamente e sem a participação de 

quaisquer amici curiae. Também teve destaque a recente decisão do TSE ao reconhecer e 

afirmar que mulheres trans e travestis podem concorrer na cota designada pela Lei Eleitoral ao 

sexo feminino, enquanto homens trans concorrem às restantes, destinadas ao sexo masculino.  

 

2.2.1. Discussão sobre direito à alteração do registro civil  

A ADI 4.275 foi proposta em 2009 pela então Procuradora Geral da República Débora 

Macedo Duprat de Britto Pereira, pleiteando a interpretação conforme a Constituição Federal 

do artigo 58 da Lei nº. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), na redação dada pela Lei nº. 

9.708/98, reconhecendo o direito de pessoas trans à alteração do prenome no registro civil 

independentemente de cirurgia de transgenitalização. Acompanharam a petição inicial 

                                                 
96 Ministro determina transferência de travestis para estabelecimento prisional compatível com identidade de 

gênero. STF, 19 fev. 2018.  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369997  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369997
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representações de movimentos sociais, especificamente da ABGLT (Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) e da ANTRA (Articulação Nacional de 

Travestis e Transexuais). 

Primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora Geral da República, Débora Duprat 

em um mandato interino com duração de apenas 22 dias propôs a ADI em questão sobre 

retificação de registro de pessoas trans, uma ADPF sobre união civil de pessoas do mesmo sexo 

e outra sobre a Marcha da Maconha. Também emitiu parecer favorável da PGR ao aborto de 

feto anencefálico, alterando a posição da instituição.97 

A petição inicial da ADI 4.275 diferencia as abordagens biomédica (considera a 

transexualidade como distúrbio de identidade de gênero, como uma patologia) e social  (focada 

na autodeterminação do indivíduo, trata da transexualidade como uma questão identitária) e as 

coloca como não excludentes. A tese sustentada diz respeito apenas a transexuais e sustenta que 

há um direito fundamental à identidade de gênero, decorrente da dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, inciso III, Constituição Federal), da igualdade (artigo 5º, caput, Constituição 

Federal), da vedação a discriminações (artigo 3º, inciso IV, Constituição Federal), da liberdade 

(artigo 5º, caput, Constituição Federal) e da privacidade (artigo 1º, inciso III, Constituição 

Federal). Defende-se que a dignidade da pessoa humana só existe se for permitido à pessoa 

afirmar suas identidades multifacetadas. 

Abordando o artigo 58 da Lei nº 6.015/73, que fala de apelido público notório, 

argumenta-se que o nome social pelo qual pessoas transexuais são conhecidas no seu dia a dia 

nada mais é do que um apelido público notório, o que, por si só, já caracteriza cumprimento de 

uma hipótese legal. A questão do constrangimento e da possibilidade de substituição do 

prenome de registro civil quando ele é ridículo ou vexatório também cabe muito bem ao caso, 

uma vez que é óbvio o constrangimento causado por ter em seus documentos um nome e um 

sexo que não correspondem aos seus. 

Os pedidos incluem o reconhecimento do direito à alteração do prenome com ou sem 

realização de cirurgia de transgenitalização, sendo que nesse último caso são propostos novos 

requisitos para possibilitar a alteração. Devido à relevância da matéria, o então ministro 

presidente, Gilmar Mendes, requisitou ainda em 2009 informações definitivas (de forma 

                                                 
97  DUARTE, Rachel. “Inércia do Legislativo faz de STF indispensável, diz Deborah Duprat”. Sul 21. 

http://www.sul21.com.br/jornal/stf-e-indispensavel-diante-da-inercia-do-legislativo-diz-vice-procuradora-geral-

da-republica/  

http://www.sul21.com.br/jornal/stf-e-indispensavel-diante-da-inercia-do-legislativo-diz-vice-procuradora-geral-da-republica/
http://www.sul21.com.br/jornal/stf-e-indispensavel-diante-da-inercia-do-legislativo-diz-vice-procuradora-geral-da-republica/
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lacônica, sem dar maiores detalhes) a serem prestadas no prazo de 10 dias e posterior remessa 

à Advocacia Geral da União e à Procuradoria Geral da República para manifestação no prazo 

de 5 dias (artigo 12 da Lei 9.868/99). Após as referidas informações, o STF tem recebido 

pedidos de ingresso de amici curiae. Foram recebidos, então, 7 pedidos de ingresso, dos quais 

6 foram aceitos. 

Paralelamente, o Recurso Extraordinário 670.422 foi interposto após uma decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul provida em parte (permitindo a um homem 

trans alterar o nome com averbação na certidão de nascimento, mas não o sexo), com embargos 

de declaração rejeitados. O homem trans interessado, ao interpor o recurso, alegou violação dos 

artigos 1º, inciso III; 3º; 5º, inciso X e 6º, caput, da Constituição Federal e repercussão geral da 

matéria, uma vez que se discute a necessidade de realizar cirurgia de transgenitalização como 

condição para alterar o registro civil. O Recorrente destacou que a esfera de todo o grupo de 

transexuais que buscam adequar o registro a sua identidade de gênero, sem a realização de 

procedimentos cirúrgicos, será afetada pela decisão, de forma que se busca um precedente 

histórico de repercussão não só jurídica como também social.  

Introduzida pela Emenda Constitucional nº. 45/200498, a repercussão geral passa a ser 

um requisito para a admissão de recursos extraordinários. Trata-se de uma espécie de filtro 

recursal que também possibilita julgamentos por amostragem, o que significa que as instâncias 

inferiores devem reproduzir o entendimento da corte ao julgar casos idênticos ao caso 

paradigmático99.  

O juízo de primeiro grau havia decidido pela alteração apenas do nome no registro civil, 

argumentando que para alterar o sexo seria necessária cirurgia de transgenitalização. O Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeiro grau argumentando, mais, que 

nem mesmo com a cirurgia transexuais adquirem todas as características do sexo oposto ao 

designado no nascimento, razão pela qual concluiu que seria o caso de averbar na certidão de 

nascimento que a mudança se deu por via judicial. No STF, o ministro Dias Toffoli (relator), 

ao apreciar o caso quanto à classificação da questão como constitucional e quanto à repercussão 

geral, entendeu que a necessidade ou não de cirurgia de transgenitalização para alteração nos 

assentos do registro civil, o conteúdo jurídico do direito à autodeterminação sexual e a 

                                                 
98 Chamada de “reforma do judiciário”, essa emenda constitucional simbolizou a maior mudança do Judiciário 

desde a CF 88, trazendo a criação do CNJ e mudanças significativas para a magistratura e para o sistema de justiça, 

como a criação dos institutos da repercussão geral e da súmula vinculante. 
99 “Repercussão geral e o sistema brasileiro de precedentes”. Série Pensando o Direito da SAL-MJ, 2010. p 7 
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possibilidade jurídica ou não de utilização do termo “transexual” no registro civil têm natureza 

constitucional porque expõem os limites entre direitos fundamentais (como personalidade, 

dignidade da pessoa humana, intimidade, saúde) e os princípios da publicidade e da veracidade 

dos registros públicos. Desta forma as questões ultrapassam os limites dos interesses das partes 

e atingem todo o grupo de pessoas trans submetidas a cirurgia de transgenitalização com 

interesse em alterar o registro civil, revelando relevância jurídica e social. 

Em 12/09/2014 o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reputou constitucional a 

questão, vencido o Ministro Teori Zavascki e, também por maioria, vencido o Ministro Teori 

Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. O 

julgamento do caso em questão teria início em 20/04/2017, mas foi interrompido após relatório 

e sustentações orais para que, devido à semelhança de tema, o RE seja julgado junto à ADI 

4.275100. O novo julgamento teria início no dia 07/06, mas foi interrompido após breve relatório 

e sustentações orais porque não havia mais tempo hábil para que fossem proferidos os votos 

naquela sessão. 

Na ocasião do início do julgamento no dia 07/06/2017 na manifestação da Procuradoria 

Geral da República, que propôs a ADI 4.275, o então Procurador Geral da República, Rodrigo 

Janot Monteiro de Barros, sustentou reafirmando requisitos medicalizantes (outros tratamentos 

médicos não cirúrgicos como exigência para mudança do registro civil) caso a cirurgia de 

transgenitalização não tenha sido realizada, como já sustentado na inicial, e passou a defender 

a averbação de que a mudança se deu por decisão judicial na certidão de nascimento, um 

retrocesso em relação à posição firmada anteriormente pela própria PGR em defesa dos direitos 

de pessoas trans.  

O julgamento chegou, ainda, a ser remarcado para o dia 20/09, mas foi mais uma vez 

adiado e, no dia 27/10, foi remarcado para o dia 22/11/2017. Em 22/11/2017, nova data 

marcada, não havia quórum para julgar a ADI, de forma que se iniciou o julgamento do RE101, 

                                                 
100 Além da diferença quanto à via, concreta ou abstrata, de questionamento da constitucionalidade e suas 

particularidades, a principal diferença entre os casos é que a abordagem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

não se liberta completamente da compreensão patologizante da transexualidade e, inspirada no modelo alemão, 

propõe que o STF, ao estabelecer a interpretação conforme mencionada, fixe requisitos para aquelas pessoas que 

não realizaram a cirurgia de transgenitalização, quais sejam ter no mínimo 18 anos de idade, ter convicção de 

pertencer ao sexo oposto ao qual foi designado ao nascer há pelo menos três anos e a presunção razoável de que a 

identidade de gênero não será mais modificada, enquanto no RE 670.422 não são sugeridos requisitos (até mesmo 

pela natureza do questionamento).  
101 O quórum mínimo para início da sessão no plenário do STF é de 6 ministros, no entanto, para votação de ADC 

e ADI (como era o caso) o quórum é de 8 ministros (art. 143 do Regimento Interno do STF e art. 22 da Lei 

9.868/1999. 
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mas este foi interrompido, com cinco votos favoráveis, pelo pedido de vista do relator da ADI 

4.275, ministro Marco Aurélio Mello. O julgamento voltou a ser remarcado para 22/02/2018, 

mas foi mais uma vez adiado para a semana seguinte e ocorreu nos dias 28/02/2018 e 

01/03/2018.  

A decisão por unanimidade reconheceu não ser necessária a cirurgia de 

transgenitalização para alteração do registro civil, por uma maioria de 9 a 1 (vencido o Ministro 

Marco Aurélio) reconheceu que não devem ser exigidos requisitos patologizantes, por uma 

maioria de 8 a 2 (vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski) utilizou o 

termo “transgêneros” a fim de estender os direitos a todas as identidades trans e por uma maioria 

de 6 a 4 (vencidos os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e 

Gilmar Mendes) admitiu a possibilidade de que a alteração seja feita por via administrativa, 

diretamente no cartório. 102 

 

2.2.2. Discussão sobre uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero 

O Recurso Extraordinário 845.779 questiona decisão do TJSC que negou indenização 

por danos morais a uma mulher transexual que, impedida de fazer uso do banheiro feminino de 

um shopping em Florianópolis pelos seguranças do local, veio a fazer suas necessidades 

fisiológicas nas próprias vestes. Embora a sentença de primeiro grau tenha julgado procedente 

o pedido, o acórdão do TJSC reverteu a decisão, considerando o ocorrido um “mero dissabor”. 

Neste caso, a mulher transexual interessada é representada por acadêmicos e professores 

advogados do escritório modelo de atendimento jurídico da faculdade CESUSC (Complexo de 

Ensino Superior de Santa Catarina). 

No caso, a expulsão da recorrente do banheiro feminino é fato incontroverso, 

argumentando, portanto, a parte ofendida que o não reconhecimento do teor discriminatório em 

tal ato, como sustentado no acórdão recorrido, viola os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos V, X, 

XXXII, LIV e LV, e 93 da Constituição Federal de 1988. A repercussão geral é justificada pela 

recorrente pela alta relevância social da questão na busca pelo respeito e pela igualdade de 

tratamento enquanto objetivos da República Federativa do Brasil. Afinal, defende a peça, trata-

                                                 
102 O Ministro Dias Toffoli não participou da decisão da ADI por estar impedido, uma vez que atuou no processo 

enquanto esteve na AGU.  
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se de uma minoria extremamente marginalizada que, ao buscar o Judiciário para garantia de 

seus direitos voltados a uma vida digna obteve uma decisão que contraria esses direitos.  

O Recurso Extraordinário em questão, que discute, portanto, o direito de pessoas trans 

serem tratadas de acordo com sua identidade de gênero, teve a repercussão geral reconhecida 

em novembro de 2014, por maioria, vencidos os ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki. O 

STF entendeu que o tema não pode ser reduzido a uma questão patrimonial de responsabilidade 

civil, uma vez que de fato envolve direitos constitucionalmente resguardados. Para o Tribunal 

a repercussão geral se justifica pela quantidade de casos como o em pauta que se proliferam no 

país bem como pelo tema envolvendo o alcance dos direitos fundamentais. Nesse caso, o STF 

recebeu 6 pedidos de ingresso como amicus curiae e admitiu 3 deles.  

O julgamento chegou a ser iniciado em 2016 com votos dos ministros Luís Roberto 

Barroso (relator) e Edson Fachin, favoráveis ao provimento do RE. No entanto, foi interrompido 

devido a um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Em seu voto o ministro relator caracterizou 

travestis e transexuais como uma minoria marginalizada e destacou a violência à qual pessoas 

trans são submetidas, que qualificou como injusta quando não manifestamente perversa, além 

de afirmar que o remédio contra a discriminação é uma modificação cultural para criar um 

mundo aberto às diferenças. Como argumentos jurídicos, defendeu a dignidade com valor 

intrínseco de cada indivíduo e como autonomia de todo indivíduo, bem como o dever 

constitucional do estado democrático de direito de proteger minorias. O ministro Edson Fachin 

acompanhou o voto de relator, ainda, propondo o aumento da indenização por danos morais e 

a inclusão do nome social da requerente nos autos do processo. 

Na ocasião do início do julgamento, o nome de registro da interessada (inadequado a 

sua identidade de gênero) ficou exposto durante toda a transmissão na TV Justiça e por vezes 

os ministros se referiram a ela no masculino. 

 

3. Metodologia 

3.1. Mapeamento dos casos que discutem direitos de pessoas trans no STF 

Pelo debate público e pela experiência de atuação eram conhecidas as três ações 

descritas no capítulo anterior. Procedi, então, à pesquisa de processos e de jurisprudência para 

checagem no site do Tribunal com diversas palavras chave (como “transexualidade”, 
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“travestilidade” “transexual”, “travesti”, “transexual$”) verificando que são, de fato, três os 

casos que abordam especificamente pautas da população no STF. A ADI 4.275, o RE 845.779 

e o RE 670.422. 

Casos dos quais já tinha conhecimento prévio e com os quais já havia trabalhado 

academicamente, tanto pelo engajamento, junto ao GEDS, na produção de uma peça a ser 

protocolada como amicus curiae, quanto na minha pesquisa no trabalho de conclusão de curso 

na Faculdade de Direito da USP sobre discriminação judicial por identidade de gênero.103 

Partindo da experiência com pesquisa empírica a partir de acórdãos e do interesse em 

estudar as alternativas para usar o direito como meio para uma atuação estratégica na busca por 

reconhecimento para pessoas trans, contemplei a discussão de tais casos no STF, ainda sem 

decisão, mas com tantas organizações da sociedade civil interessadas em participar do debate 

nessa arena.  

A mobilização dos tribunais por essas entidades despertou o interesse em investigar as 

formas de articulação e de atuação pelo instituto amicus curiae, que possibilita que cheguem 

ao STF para discutir questões em torno das quais se mobilizam, movendo, assim, o olhar das 

cortes para aqueles que atuam na mobilização. Trata-se de uma discussão em geral deixada à 

margem e pouco documentada na literatura brasileira, que em geral tem foco na agenda da 

judicialização da política.104  

Dentre os três casos, aqui mencionados e descritos na introdução, o RE 670.422 está em 

segredo de justiça, de forma que não foi possível acessar as peças, bem como qualquer outro 

conteúdo do processo, pelo site do Supremo Tribunal Federal. Ainda que seja possível constatar 

que foi aceita a participação de três organizações como amici curiae (ANIS, IBDFAM e DPU), 

não é possível ter acesso ao pedido de ingresso e às demais manifestações de cada uma delas, 

da mesma forma que não estão disponíveis informações sobre pedidos de ingresso não aceitos 

ou sobre as decisões acerca de cada pedido de ingresso.  

                                                 
103 O Trabalho, intitulado “Discriminação Judicial por Identidade de Gênero: diagnóstico e alternativas”, se baseou 

em uma análise empírica de decisões do TJSP para diagnosticar a discriminação e na posterior análise das vias 

para solucionar o problema, entre elas os casos que estão no STF. A pesquisa foi orientada pelo professor Conrado 

Hübner Mendes e premiada pela Faculdade de Direito da USP como melhor tese de láurea do ano acadêmico de 

2015.  
104 MACIEL, Débora Alves. Ação coletiva, mobilização do direito e instituições políticas: o caso da campanha da 

lei Maria da Penha. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Soc., São Paulo, v. 26, n. 77, p. 97-112, Oct.  2011. 
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Sendo assim, a pesquisa tem como espaço amostral os outros dois casos discutidos no 

tribunal, se propondo a analisar todas as informações disponíveis para o público em geral, ou 

seja, todas as peças processuais desde a petição inicial dos casos que não estão em segredo de 

justiça, bem como as sustentações orais realizadas nesses casos.  Além disso, foram realizadas 

entrevistas com uma parcela significativa das entidades atuantes como amici curiae nos casos.  

 

3.2. Fase documental: material e coleta de dados 

Em um primeiro momento, por meio de consulta ao site do STF, foi possível constatar 

quantas e quais proponentes tiveram interesse em participar das ações como amici curiae, sendo 

7 na ADI 4.275 (IBDFAM, Grupo Nuances e Grupo Igualdade, GADVS e ABGLT, Grupo 

Dignidade, CLAM e LIDIS, Conselho Federal de Psicologia e DPU) e 6 no RE 845.779 (ANIS, 

ABGLT, CLAM e LIDIS, Grupo Dignidade, Transgrupo Marcela Prado e Conselho Federal de 

Psicologia).  

O pedido de ingresso no processo como amicus curiae é observado na prática de duas 

diferentes formas: apresentando o pedido de ingresso e a manifestação como amicus curiae 

sobre o caso na mesma peça ou apresentando apenas o pedido de ingresso de forma isolada. A 

partir dessa primeira participação o ministro relator decide sobre a possibilidade de 

participação.  

A primeira parte desta pesquisa foi o exame de cada um dos pedidos de ingresso no 

tocante à argumentação para a participação e à classificação das organizações, baseada na forma 

como definem a si próprias. Também nessa fase foram consideradas as decisões sobre os 

pedidos de ingresso, a admissão ou não e os motivos apresentados. Todas as petições e decisões 

foram consultadas no site do STF, por meio do acompanhamento processual.  

O passo seguinte, a descrição qualitativa da maneira como as manifestações 

enquadraram a questão em pauta, englobou 3 formas diferentes de expressão observadas no 

acompanhamento dos casos, sendo elas pedidos de ingresso que apresentam argumentos além 

dos restritos à admissão, manifestações como amicus curiae; e sustentações orais na ocasião do 

julgamento. Nos casos do espaço amostral um total de 4 pedidos se encaixam nessa descrição, 

duas em cada caso, e foram realizadas cinco sustentações orais (Grupo Dignidade, IBDFAM, 

ABGLT e, nos dois casos, CLAM e LIDIS). Nesse passo a identificação dos enquadramentos 

foi feita de forma indutiva, o que significa, em suma, seguindo a chamada Teoria Fundamentada 
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em Dados, que os dados empíricos são o ponto de partida para essa construção, sem que haja 

uma teoria pressuposta a priori.105 

As manifestações como os pedidos de ingresso foram acessadas por meio de consulta 

ao site do STF e as sustentações orais foram transmitidas pela TV Justiça e estão integralmente 

disponíveis na internet106.  

 

3.3. Fase de entrevistas: método e roteiro de entrevista 

Já reunidos os dados obtidos na fase documental da pesquisa, esses se revelaram 

insuficientes para compreender alguns pontos essenciais da atuação das entidades nos casos 

analisados, surgindo a necessidade e a conveniência de recorrer ao contato direto com as atrizes 

e os atores envolvidos a fim de obter esclarecimentos sobre questões não respondidas com a 

análise documental.  

 A justificativa desse método de pesquisa no caso passa tanto pela questão 

epistemológica, uma vez que para a apreensão e a compreensão da atuação das entidades de 

formas que ultrapassam as manifestações que chegaram ao STF é necessário explorar mais 

profundamente a perspectiva das pessoas atuantes, quanto pela questão política, considerando 

que essa abordagem torna possível o conhecimento de forma interna sobre as questões 

enfrentadas por elas.107  

Para dar seguimento à pesquisa, portanto, houve tentativas de contato com todas 

entidades identificadas na fase documental e a maioria delas teve representantes entrevistados, 

quais sejam: IBDFAM, GADVS e ABGLT, Grupo Dignidade, ANIS e Transgrupo Marcela 

Prado. CLAM e LIDIS, por sua vez, atuaram em parceria com a Clínica de Direitos Humanos 

da UERJ e minha entrevistada é representante da Clínica.  

Não foram entrevistados os grupos Nuances e Igualdade, o Conselho Federal de 

Psicologia e a Defensoria Pública da União, uma vez que não foi possível contatar 

representantes. Contudo, ao longo da pesquisa, narro um pouco da experiência de tentativa de 

atuação como amicus curiae dos grupos Nuances e Igualdade, uma vez que foi fruto de uma 

                                                 
105 GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research. New York: Aldine de Gruyter, 1967. p. 114 e 115. 
106 Manifestações orais disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=t2nr57_Ku6c e 

https://www.youtube.com/watch?v=RPcIepli47g (a partir de 1:47:00) 
107 POUPART, Jean. "A entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas e metodológicas". 

In: Pires, Alvaro et ali. A Pesquisa Qualitativa. Enfoques Epistemológicos e Metodológicos. Petrópolis, Ed. Vozes, 

2008. p. 215-253. p. 216. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2nr57_Ku6c
https://www.youtube.com/watch?v=RPcIepli47g
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parceria com o GEDS, do qual eu fazia parte na época. Quanto à atuação do Conselho Federal 

de Psicologia e da Defensoria Pública da União, não obtive quaisquer informações, no entanto, 

a amostra para as entrevistas ainda é representativa por reunir a maior parte dos atuantes, todas 

as organizações de movimentos sociais atuantes e porque, nos casos específicos que compõem 

o espaço amostral, as entidades não entrevistadas além de não serem movimentos sociais não 

se manifestaram para além do pedido de ingresso, ou seja, pediram para ingressar como amici 

curiae, mas não apresentaram argumentação além do pedido de ingresso e não apresentaram 

memoriais ou realizaram sustentação oral. Além disso, trata-se de organizações que, por serem 

legitimadas ativas constitucionalmente à proposição de ações do controle concentrado de 

constitucionalidade, já têm acesso ao processo constitucional de outras formas que não a 

atuação como amicus curiae.108 

Nas conversas com as entidades sobre quem entrevistar, foram apontados em todos os 

casos representantes advogadas, advogados ou que têm alguma relação com a atuação jurídica 

da entidade, uma vez que essas pessoas seriam quem poderia falar sobre a atuação como amicus 

curiae e, assim, portanto, foram realizadas as entrevistas.  

No roteiro de entrevistas há uma questão sobre a elaboração das manifestações e o 

resultado delas faz compreender, de certa forma, o porquê dessas pessoas serem indicadas: a 

elaboração de manifestações e a atuação no STF costuma ficar a cargo de pessoas específicas 

com atuação relacionada ao direito. 

Foi escolhida a forma semi-estruturada para realização das entrevistas, na qual há um 

roteiro de questões a serem respondidas, mas há margem para diálogo entre entrevistador e 

entrevistado, com a possibilidade de relance (convidar a elaborar mais ou fazer perguntas 

espontâneas para aprofundar as respostas). A entrevista contém questionamentos sobre a 

entidade, questionamentos sobre a atuação como amicus curiae nos casos em pauta na pesquisa 

e questionamentos sobre a percepção do STF e a relação da entidade com o Tribunal.  O roteiro 

elaborado está entre os anexos da pesquisa (anexo I).  

 

                                                 
108 ALMEIDA, E. M. Op. cit. 2015. p. 140.  



46 

 

4. Entidades interessadas em atuar como amici curiae 

4.1. Interessadas em atuar como amici curiae nos casos analisados classificadas 

de acordo com o tipo de organização  

As organizações atuantes como amici curiae nos casos do espaço amostral podem ser 

divididas de acordo com o tipo de organização. Essa classificação é importante especialmente 

tendo em mente a diversificação e a pluralização do debate constitucional, uma vez que, por 

um lado, existem organizações atuantes como amici curiae já estão legitimadas a propor ações 

no controle concentrado de constitucionalidade, por outro lado, existem organizações, 

chamadas pela professora Eloísa Machado de atores inovadores, que têm a atuação como 

amicus curiae como único mecanismo que possibilita sua atuação.109 

Nesta seção será feita uma descrição sucinta das entidades que participaram ou tentaram 

participar como amici curiae nos casos analisados, já divididas de acordo com o tipo de 

organização. Esta descrição se baseou na apresentação que as próprias entidades trouxeram em 

suas manifestações nos processos, nas descrições contidas em seus sites, para as que possuem, 

e nas entrevistas realizadas. 

Tabela 1. Organizações classificadas quanto ao tipo  

 

 

                                                 
109 ALMEIDA, E. M. Op cit. 2015. p. 147.  

Organização Tipo 

IBDFAM Organização de juristas

GADVS Organização de juristas

Nuances Organização militante 

Igualdade Organização militante 

ABGLT Organização militante 

Dignidade Organização militante 

ANIS Organização militante 

Transgrupo Marcela Prado Organização militante 

CLAM Grupos de universidade 

LIDIS Grupos de universidade 

Conselho Federal de Psicologia Conselho de profissionais

Defensoria Pública da União Ator institucional estatal
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4.1.1. Entidades militantes 

A maioria das entidades atuantes nos casos que fazem parte do espaço amostral pode 

ser considerada militante em suas respectivas áreas de atuação, estas entidades não estão 

legitimadas a propor ações no controle concentrado de constitucionalidade. Trata-se de grupos 

que se organizam para conquistar e garantir direitos por meios diversificados, como atuação no 

Legislativo, organização de eventos e atuação no Judiciário. É o caso da ABGLT, da ANIS, do 

Transgrupo Marcela Prado e dos grupos Dignidade, Nuances e Igualdade.  

 

4.1.1.1. ANIS – Instituto de Bioética110 

A ANIS – Instituto de Bioética se define como uma organização feminista, não 

governamental e sem fins lucrativos. Fundada em 1999, tem por missão a promoção de direitos 

humanos de mulheres e minorias e a atuação focada em pesquisas acadêmicas, mas acredita 

que a pesquisa deve ir além dos muros universitários. A par disso, um dos focos da atuação é a 

litigância estratégica, sendo a atuação reiterada no STF destacada entre os exemplos de atuação 

no site do instituto. A via judicial é a principal via do advocacy da ANIS. 

 A organização também possui uma editora chamada LetrasLivres e uma produtora de 

documentários, cujo acervo se encontra disponibilizado no YouTube, a ImagensLivres. 

 

4.1.1.2. ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais111 

Criada pela união de 31 grupos fundadores em 1995, hoje a ABGLT, Associação 

Brasileira de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, reúne mais de 300 organizações 

afiliadas e é a maior organização do gênero na américa latina. A associação define como 

finalidades principais ser um instrumento de expressão de luta pelos direitos de pessoas LGBT 

e contra a discriminação dessas mesmas pessoas. A articulação na ABGLT representa a 

capilarização do movimento nos estados do país e faz com que a organização tenha capacidade 

e legitimidade para levar as reivindicações das associadas às mais diversas instâncias.  

                                                 
110 http://anis.org.br/  
111 https://www.abglt.org/  

http://anis.org.br/
https://www.abglt.org/
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A atuação prévia da associação inclui a realização de congressos nacionais, uma série 

de parcerias com institutos governamentais para políticas públicas (como o projeto SOMOS 

para enfrentamento do HIV/AIDS, o projeto Brasil Sem Homofobia e o projeto Escola Sem 

Homofobia) e a atuação como amicus curiae em casos no STF envolvendo pautas da população 

LGBT, bem como realização de audiências com ministros e ministras do Tribunal.  

A atuação da associação também levou a ter status consultivo no Conselho Econômico 

Social (ECOSOC) das Nações Unidas, como a primeira organização LGBT nas américas a obter 

tal reconhecimento. Além disso, tem representação no Conselho Nacional de Saúde, no 

Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional LGBT, no Conselho Nacional 

de Direitos Humanos, no Conselho Nacional de Juventude, no Fórum Nacional de Educação e 

na Comissão de Articulação com os Movimentos Sociais do Departamento Nacional de DST, 

Aids e Hepatites do Ministério da Saúde.  

 

4.1.1.3. Grupo Dignidade112 

Organização pioneira no estado do Paraná, o Grupo Dignidade, fundado em 1992, se 

define como uma organização não governamental sem fins lucrativos voltada à promoção da 

cidadania LGBT. A atuação do grupo se dá tanto pela promoção de políticas públicas junto a 

órgãos estaduais, quanto pela promoção de encontros significativos na história do movimento 

LGBT, de acordo com a descrição feita da atuação pelo próprio grupo em seu site.  

O Grupo Dignidade se caracteriza como primeira organização LGBT no Brasil a obter 

o título de Utilidade Pública Federal (1997) e atua tanto no âmbito local, quanto no âmbito 

nacional. O Grupo desenvolve diversos projetos de apoio e atendimento à comunidade LGBT, 

de ações educacionais e culturais, de campanhas e publicações, sempre seguindo a missão de 

“Atuar na defesa e promoção da livre orientação sexual, identidade e expressão de gênero, bem 

como dos direitos humanos e da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

intersexuais (LGBTI+)”. Dentre as formas de atuação do Dignidade estão as ações de advocacy 

em busca de políticas públicas afirmativas para a população LGBT. 

                                                 
112 http://www.grupodignidade.org.br/  

http://www.grupodignidade.org.br/
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4.1.1.4. Grupo Nuances   

O Nuances, fundado em 1991, se descreve como uma organização da sociedade civil 

com objetivo de defender os direitos humanos da população LGBT no estado do Rio Grande 

do Sul. Para exemplificar sua atuação, o grupo menciona conquistas políticas por via legislativa 

nos âmbitos municipal e estadual bem como atuação em políticas públicas em parceria com 

institutos estatais e publicações na área do direito.  

A trajetória do grupo se iniciou em uma reunião na Casa do Estudante Universitário da 

UFRGS, frequentada por moradores e estudantes LGBT, dentre os quais Célio Golin e 

Glademir Lorensi, quando foi nomeado de Movimento Homossexual Gaúcho, vindo 

posteriormente a ter o nome alterado para Nuances – Grupo pela livre expressão sexual. Entre 

muitas dificuldades enfrentadas, o grupo se consolidou na luta por direitos LGBT e na 

abordagem de assuntos diversos, sem fugir dos considerados tabu, como educação, saúde, 

esportes, sexo, prostituição e direitos humanos em geral. Pioneiro no RS, o Nuances iniciou a 

organização das paradas do estado, que hoje em dia já conta com muitos outros grupos. 

 

4.1.1.5. Igualdade – Associação de Travestis e Transexuais do Rio 

Grande do Sul 

A Igualdade – Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul é formada 

por pessoas que vivenciam a realidade de ser travesti ou transexual e conta com o apoio de 

profissionais voluntários de áreas como direito e psicologia para exercer sua atuação há 18 anos 

focada no apoio à população trans e na busca do respeito e da efetivação dos direitos humanos 

dessa população.  

 

4.1.1.6. Transgrupo Marcela Prado 

O Transgrupo Marcela Prado surgiu em 2006 com a finalidade de promover a 

cidadania, a saúde, a educação, a segurança pública, a cultura e a efetivação dos direitos 

humanos de travestis e transexuais. Formado por militantes travestis e transexuais e por 

profissionais voluntários de áreas como direito e psicologia, o grupo atua em articulações 
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políticas em esferas variadas e na assistência social, jurídica e psicológica a travestis e 

transexuais, especialmente as pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

O surgimento do Transgrupo no Paraná é um exemplo de como surgiram os grupos de 

pessoas trans no histórico do movimento LGBT no Brasil: das discussões todas conjuntas 

realizadas no Grupo Dignidade, que concentrava as discussões LGBT à época, uma vez que 

quando são gerais costumam predominar os interesses de homens gays cisgêneros, começaram 

a se articular grupos de lésbicas, que sentiam a necessidade de discutir suas pautas 

separadamente e, posteriormente, também o grupo de pessoas trans, assim surge o 

Transgrupo.113  

 

4.1.2. Organizações de juristas 

Estão aqui classificadas como organizações de juristas as entidades formadas 

principalmente por pessoas ligadas ao direito e que atuam em defesa de direitos com foco no 

âmbito jurídico, como o GADVS e o IBDFAM. Essas entidades também atuam na defesa de 

direitos e também não estão legitimadas para proposição de ações no controle concentrado. 

O IBDFAM já propôs uma Ação Direta de Constitucionalidade no STF, a ADI 5422 (na 

qual é questionada a cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia), questionando a 

interpretação do art. 103, IX114, da Constituição Federal e afirmando a legitimidade do Instituto. 

No entanto, a legitimidade da organização vem sendo questionada na própria ação, uma vez 

que a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a categoria “entidade de classe” à 

qual se refere a Constituição deve representar categoria profissional ou econômica específica e 

homogênea.  

 

                                                 
113 Marcos: O Transgrupo, antes mesmo dele existir, quando essas discussões surgiam no movimento gay dentro 

do grupo Dignidade, que é bem expressivo aqui em Curitiba, não é? Então ainda tem essa apropriação do núcleo 

gay, que você sabe que é gay, gay, gay né, da pauta trans. 

Ana: O Transgrupo partiu do grupo Dignidade? Tem alguma relação? 

Marcos: Não, é que todas as discussões LGBT eram discutidas lá, né. Aí depois, o grupo lésbico conseguiu pautar 

as discussões, criar seu movimento. Uma das expressivas aqui é a Dayana Brunetto que começou a discussão lá 

em 2006, no mestrado e depois levou pro doutorado, que defendeu esse ano também, essa questão de pessoas 

transgênero na educação, então, ela tem um movimento forte na discussão de lésbicas. E daí em 2013, o Transgrupo 

conseguiu constituir ONG. [Antonio Marcos Quinupa, entrevistado representando o Transgrupo Marcela Prado] 
114 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:                        

[...] 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
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4.1.2.1. IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família115 

Criado em 1997, no I Congresso Brasileiro de Direito de Família, o Instituto Brasileiro 

de Direito de Família reúne operadores do direito do Brasil e do exterior como associados, que 

passam de 12 mil, e se define como entidade técnico-científica sem fins lucrativos. A entidade 

tem por objetivo o desenvolvimento e a divulgação de conhecimento sobre o “Direito das 

Famílias” e a atuação representativa nas questões relativas às famílias brasileiras.  

Na descrição da atuação do instituto no site é destacada a abrangência nacional. Embora 

a sede fique em Belo Horizonte – MG, há representação consolidada em todos os estados 

brasileiros. Outro ponto de destaque na descrição da atuação da entidade é o fato de que vem 

sendo aceita como amicus curiae em causas relevantes no STF, a ADI 4.275 é expressamente 

citada dentre as mais relevantes das quais o IBDFAM participa.  

Também é mencionada a atuação do Instituto na proposição da PEC que alterou as 

condições para que fosse decretado o divórcio e na área técnico-científica, na capacitação de 

profissionais, seja por meio de publicações promovidas pela entidade, seja pela organização de 

seminários e congressos.  

 

4.1.2.2. GADVS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de 

Gênero116 

O GADVS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, formado 

principalmente por operadores do direito, mas sem restrições quanto à participação de 

profissionais e estudantes de outras áreas, surgiu em 2010 e tem como objetivo a atuação por 

meio do direito visando a conquista de direitos iguais para a população LGBT e o enfrentamento 

da discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero.  

A missão do GADvS estabelece como principal objetivo do grupo: "o ativismo por meio 

do direito para enfrentar a homofobia e a transfobia e obter a igualdade de direitos para a 

população LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais)". 

 

                                                 
115 http://www.ibdfam.org.br/  
116 http://www.gadvs.com.br/  

http://www.ibdfam.org.br/
http://www.gadvs.com.br/
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4.1.3. Grupos ligados a universidades 

Uma terceira classificação dentre os atores chamados inovadores compreende os grupos 

ligados a universidade, como CLAM e LIDIS, que surgiram na UERJ e possuem um forte 

componente acadêmico em sua atuação.  

 

4.1.3.1. CLAM – Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos117  

O CLAM, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, foi criado 

em 2002 como um projeto do Programa de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade e 

Saúde do Instituto de Medicina Social da UERJ. Sua finalidade principal é difundir 

conhecimentos sobre a sexualidade na ótica dos direitos humanos e contribuir para a 

erradicação da discriminação contra minorias sociais de gênero e sexuais. O centro se propõe a 

articular o diálogo entre academia e militância e coordena atividades não só no Brasil como 

também no Chile, no Peru e na Colômbia.  

Com uma proposta interdisciplinar entre direito, educação, saúde e ciências sociais e a 

mencionada articulação entre academia e militância, o grupo busca produzir dados e formular 

documentos sobre sexualidade, a fim de contribuir para a criação de políticas públicas.  

 

4.1.3.2. LIDIS–Laboratório Integrado em Diversidade Sexual, Políticas 

e Direitos118 

O Laboratório Integrado em Diversidade Sexual, Políticas e Direitos (LIDIS) é formado 

por quatro unidades acadêmicas da UERJ, quais sejam o Instituto de Psicologia, a Faculdade 

de Serviço Social, o Instituto de Medicina Social e a Faculdade de Direito.  

O início de suas atividades, em 2010, está relacionado à implementação de políticas 

públicas para a população LGBT, mais especificamente à assessoria para o programa “Rio Sem 

Homofobia”. Da sua fundação em diante o LIDIS, formado principalmente por estudantes, 

docentes e pesquisadores, tem promovido uma variada série de iniciativas acadêmicas como 

seminários, congressos, cursos e colóquios.  

                                                 
117 http://www.clam.org.br/default.asp  
118 https://lidisuerj.wordpress.com/  

http://www.clam.org.br/default.asp
https://lidisuerj.wordpress.com/
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4.1.4. Organizações já legitimadas à proposição de ações no controle 

concentrado de constitucionalidade 

Nos casos analisados, apenas duas organizações não são classificadas como atores 

inovadores, uma vez que já são legitimadas à proposição de ações do controle concentrado de 

constitucionalidade e não têm na atuação como amicus curiae em geral a única possibilidade 

de participação no processo constitucional, ainda assim, se interessaram em atuar como amici 

curiae em ambos os casos que compõem o espaço amostral. São elas um ator institucional 

estatal, a Defensoria Pública da União, e um conselho de profissionais, o Conselho Federal de 

Psicologia. 

4.1.4.1. Conselho Federal de Psicologia119  

O Conselho Federal de Psicologia se define como uma autarquia de direito público 

com autonomia administrativa e financeira. Como conselho profissional seus objetivos 

ultrapassam a regulamentação da profissão e incluem a atuação como órgão consultivo na área 

da psicologia, o que justificaria a intervenção em processos como os que são objeto desta 

pesquisa. 

4.1.4.2. Defensoria Pública da União120  

A Defensoria Pública da União, órgão público, tem como função institucional prevista 

na Lei Complementar 80/94, que a organiza, a promoção, a difusão e a conscientização dos 

direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. O artigo 4º da referida lei também 

prevê como função institucional a proteção de grupos vulneráveis que mereçam proteção 

especial do Estado e a preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de opressão ou 

violência. Em seu pedido de ingresso na ADI 4.275, a DPU esclarece que possui grupos de 

trabalho internos articulados especificamente em torno de pautas LGBT, que tem extensa 

atuação na pauta da alteração do registro civil de pessoas trans.  

 

                                                 
119 http://site.cfp.org.br/  
120 http://www.dpu.def.br/  

http://site.cfp.org.br/
http://www.dpu.def.br/
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4.2. Área de atuação  

As áreas de atuação das entidades vão das que têm relação mais específica com o tema, 

focadas especificamente em pessoas trans e seus direitos, passando pelas que atuam pelos 

direitos LGBT e chegam às que abordam temas mais gerais como direitos humanos e gênero.  

Para as entidades que atuam especificamente com temáticas trans ou LGBT a relação 

do tema com as questões discutidas no STF, em pauta nesta pesquisa, é mais imediata. Como 

ocorre com Transgrupo Marcela Prado, GADVS, ABGLT e com o Grupo Dignidade.  

Tanto GADVS quanto ABGLT têm atuação estatutária (institucional) voltada à 

promoção dos direitos da população LGBTI e enfrentamento da discriminação por 

orientação sexual e por identidade de gênero, tornando, assim, natural que atuem na 

causa do direito das pessoas transgênero (travestis, mulheres transexuais e homens 

trans) ao respeito à sua identidade de gênero. (Paulo Iotti, entrevistado como 

representante das entidades GADVS e ABGLT) 

 

Oferecíamos, né, assessoria e consultoria jurídica e atendimento psicológico gratuito 

pra população LGBTI e aí o grupo Dignidade se habilitou como amicus curiae nessas 

ações que tramitavam no STF, são várias ações, em respeito à população LGBTI 

(Gisele Alessandra Schmidt, entrevistada como representante do grupo dignidade) 

Outras entidades com áreas de atuação mais amplas veem também a relação entre seus 

temas de atuação com os temas discutidos, como a ANIS, organização feminista atuante em 

direitos humanos e gênero, cuja representante, Gabriela Rondon, afirma que o feminismo em 

que acreditam é atuante também na defesa de direitos de pessoas trans.  

A gente tem um foco no movimento feminista, né, de início. A gente tem um foco em 

atuação nas questões de gênero em geral, então por isso que naturalmente a questão 

trans é também uma preocupação nossa. Pelo menos o feminismo que a gente acredita 

é esse. (Gabriela Rondon, entrevistada como representante da ANIS) 

O IBDFAM, por sua vez, possui em sua organização interna uma comissão de direito 

homoafetivo que se organiza para atuar em casos relacionados a direitos LGBT, o que ocorreu 

também nesses casos que tratam especificamente de direitos de pessoas trans.  

Comissão de direito homoafetivo. Porque, mais uma vez, a gente entende que a 

comissão ela engloba essas temáticas de promoção da dignidade, porque um dos 

objetivos do IBDFAM é justamente essa promoção da dignidade da pessoa e a partir 

do momento que o Estado obriga a pessoa a fazer uma cirurgia que é uma cirurgia que 

ela é de alta complexidade, a pessoa pode morrer na cirurgia, pelo simples fato que o 

juiz quer que a pessoa faça essa cirurgia é um absurdo. (Patrícia Gorisch, entrevistada 

como representante do IBDFAM) 

Em alguns casos, a participação é fruto da parceria entre entidades acadêmicas do direito 

voltadas à litigância estratégica com entidades atuantes na temática. Nesses casos, a relação 

costuma ser entre à atuação das entidades jurídicas no direito (ou especialmente no STF) e da 
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atuação das demais, seja militante ou acadêmica, na área relacionada ao caso em pauta. É o que 

acontece entre CLAM e LIDIS e a Clínica de Direitos Humanos da UERJ e também entre 

Nuances e Igualdade e o Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade (GEDS) da Faculdade de 

Direito da USP.  

A clínica em razão dessa expertise que tem em relação aos direitos fundamentais e ao 

Supremo, então o fato de ser um caso de direitos discutidos no Supremo chama o 

nosso conhecimento, acho que, assim, a gente tem a contribuir por conta disso, por 

conhecer a linguagem de direitos usada no supremo, por conhecer linguagem do 

direito constitucional e, enfim, nesse aspecto né. E a do CLAM e do LIDIS porque 

eles são reconhecidos no estudo da sexualidade, inclusive foi até uma preocupação 

que a gente teve quando tava fazendo lá a petição de amicus que era justamente ah, o 

CLAM e o LIDIS, embora eles tenham um aspecto de militância dentro da área, mas 

é uma militância acadêmica, de certa maneira, a gente teve a preocupação de formular 

nosso amicus e nosso argumento do ponto de vista da expertise do CLAM e do LIDIS, 

que é essa discussão mais teórica e acadêmica. (Juliana Cesario Alvim, entrevistada 

como representante da Clínica de Direitos Humanos da UERJ) 

 

Tabela 2. Organizações classificadas quanto à área de atuação 

 

 

4.3. Ano de fundação  

A organização mais antiga interessada em atuar como amicus curiae no caso, 

considerando sua lei de criação, de 1971, é o Conselho Federal de Psicologia.  

A década de 90 marca o surgimento de importantes organizações voltadas à defesa de 

direitos LGBT e interessadas em atuar nos casos, como o grupo Nuances (1991), o grupo 

Organização Área de atuação

IBDFAM Direito "das famílias"

GADVS Direitos LGBT 

Nuances Direitos LGBT 

Igualdade Direitos de pessoas trans

ABGLT Direitos LGBT 

Dignidade Direitos LGBT 

ANIS Gênero

Transgrupo Marcela Prado Direitos de pessoas trans

CLAM Gênero

LIDIS Direitos LGBT 

Conselho Federal de Psicologia Psicologia

Defensoria Pública da União Direitos humanos 
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Dignidade (1992) e a ABGLT (1995). Também surgiram nesse período a Defensoria Pública 

da União, cuja lei de organização data de 1994, o IBDFAM (1997) e a ANIS (1999). 

Nos anos 2000 surgiram os grupos militantes que voltam especificamente sua atuação 

aos interesses de pessoas trans, no caso, o Igualdade (2000) e o Transgrupo Marcela Prado 

(2006) e também os grupos de universidade CLAM (2002) e LIDIS (2010). Entre as 

organizações surgidas mais recentemente está também o GADVS, que passou a existir em 2010. 

Tabela 3. Organizações classificadas quanto ao ano de fundação 

  

 

4.4. Local de sede da entidade 

Em uma das entrevistas das entidades surgiu um levantamento sobre as dificuldades de 

atuar fora do eixo Rio – São Paulo, desse questionamento partiu o interesse em analisar o local 

da sede das organizações e possíveis implicações. Conforme avalia Antonio Marcos Quinupa, 

assessor jurídico do Transgrupo Marcela Prado:  

Então, aí tem essa outra coisa, que é uma outra questão, que faz muita diferença, de 

não estar no eixo das discussões.  

[...] 

Tem uma outra questão, que eu estava falando, que é estar fora do eixo Rio-São Paulo. 

Isso não é recalque, tá? É só uma impressão. Porque, como nós estamos afastados, eu 

fico feliz que você tenha percebido essa atuação, porque é essa a nossa pretensão 

mesmo. Estamos produzindo tanto como movimento social, academicamente e 

ocupando os espaços, com tudo. E essa nossa produção acaba não, esse nosso... como 

posso dizer? Esse protagonismo acaba não sendo percebido quando vai pra discussão 

nacional. Por quê? Acredito que seja por estar fora do eixo. (Antonio Marcos Quinupa, 

entrevistado como representante do Transgrupo Marcela Prado) 

Organização Ano de fundação 

Conselho Federal de Psicologia 1971

Nuances 1991

Defensoria Pública da União
1994 (lei de 

organização da DPU)

Dignidade 1992

ABGLT 1995

IBDFAM 1997

ANIS 1999

Igualdade 2000

CLAM 2002

Transgrupo Marcela Prado 2006

LIDIS 2010

GADvS 2010
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De fato, a cidade sede das entidades não varia muito, as organizações atuantes nos casos 

analisados têm sede no Distrito Federal ou nas regiões Sul e Sudeste, sendo que duas das 

organizações que estão no Distrito Federal estão por questões institucionais e já são legitimadas 

para proposição de ações do controle concentrado. É possível notar, ainda, que as organizações 

da região Sul do Brasil, ao contrário das do Sudeste e das do DF, em geral não tiveram sucesso 

na habilitação como amicus curiae, exceto o Grupo Dignidade, que teve o pedido de ingresso 

aceito em um caso, mas negado no outro.  

Tabela 4. Organizações classificadas quanto ao local sede 

 

* A categoria especial, por meio da qual se deu a atuação no caso, fica em Brasília.  

 

4.5. Atrizes e atores jurídicos na entidade 

Uma questão essencial para possibilitar a atuação com amicus curiae é o acesso a a 

atrizes e atores jurídicos com capacidade postulatória, que possam assinar as petições e auxiliar 

com a expertise de atuação no Judiciário. Em geral, essa representação se dá de três formas: a 

organização é formada por advogados, a organização possui advogados ou a organização faz 

parcerias.  

Existem organizações atuantes como amicus curiae nos casos que são formadas 

essencialmente por advogados e advogadas, que decidem entre si mesmas quem representará 

as entidades, de forma muitas vezes informal, entre pessoas conhecidas e que têm confiança 

entre si. É o que acontece com o IBDFAM e o GADvS.  

Organização Local sede

IBDFAM Belo Horizonte - MG

GADvS São Paulo - SP

Nuances Porto Alegre - RS

Igualdade Porto Alegre - RS

ABGLT Niterói - RJ

Dignidade Curitiba - PR

ANIS Brasília - DF

Transgrupo Marcela Prado Curitiba - PR

CLAM Rio de Janeiro - RJ

LIDIS Rio de Janeiro - RJ

Conselho Federal de Psicologia Brasília - DF

Defensoria Pública da União Brasília - DF*
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Ela parte do corpo da direção nacional normalmente, a gente tem um grupo de 

Whatsapp né, todo mundo tem grupo hoje em dia, que facilita bastante aí a 

comunicação. Normalmente quem parte essa ideia... normalmente é minha, da 

Marianna Chaves, que é diretora nacional também, estudiosa no assunto e que mora 

em Portugal, então ela recebe essas notícias também fresquinhas da Europa, o Rodrigo 

que é o presidente nacional e a Maria Berenice Dias que dispensa aí apresentações né. 

Ela é bastante ligada, ela é a musa ativa do direito homoafetivo no Brasil e no mundo 

né, ela que inventou o termo direito homoafetivo. Então é basicamente entre nós 

quatro que a gente acaba articulando isso para movimentar o Judiciário nesse sentido 

e ter um posicionamento do IBDFAM. Historicamente o IBDFAM ele tem atuado 

nessa área de advocacy e nessa área de propositura de medidas no Brasil. 

[...] 

A maioria das vezes é a Berenice, já foi, se não me falha a memória, o Rodrigo e agora 

dessa última vez fui eu. Mas a gente combina também, é questão de agenda, mas a 

gente se confia.  (Patrícia Gorisch, entrevistada como representante do IBDFAM) 

 

Por isso, por ele ser um estudioso do tema também, pedi ao Prof. Alexandre Bahia, 

Doutor em Direito Constitucional pela UFMG e amigo pessoal, que fizesse a petição, 

o que ele fez com primor ímpar. O mesmo se diga ao advogado Thiago Viana, 

Especialista em Direito Penal e Criminologia e Mestrando em Direito e Instituições 

do Sistema de Justiça, outro querido amigo, que fez petição primorosa pelo GGB - 

Grupo Gay da Bahia. Outra entidade que obviamente sabia que apoiaria, pelo seu 

relevantíssimo trabalho na divulgação dos crimes de motivação homofóbica e 

transfóbica no Brasil. (Paulo Iotti, entrevistado como representante do GADVS e da 

ABGLT) 

Existem também entre as entidades atuantes algumas, como ABGLT, ANIS e Grupo 

Dignidade, que, embora não sejam essencialmente formadas por juristas, possuem membros 

que atuam na área e podem participar ativamente dessa atuação como amicus curiae, podem ser 

pessoas que trabalham no grupo ou que atuam como voluntários. Especialmente relacionada a 

essa forma de articulação é possível notar que advogados atuantes e sensíveis à pauta como 

Paulo Iotti e Rafael Kirchhoff atuam como advogados de mais de uma entidade (ver tabela 6). 

As advogadas fazem parte, mas voluntariamente, né. A gente não recebe, ninguém 

tem um vínculo de trabalho com o grupo Dignidade. (Gisele Alessandra Schmidt, 

entrevistada como representante do Grupo Dignidade) 

 

Sim, como eu disse, o nosso advocacy tem foco judicial, então, por isso a gente tem 

várias iniciativas nesse campo. Atualmente, dentro da ANIS, nós temos quatro 

advogadas, mas atualmente nem todas atuam diretamente nessa coordenação de 

litígios, porque várias atuam mais especificamente com pesquisa, mas de qualquer 

forma é uma equipe, digamos, qualificada do ponto de vista jurídico, que a gente atua 

em conjunto, né. Seja na fase de pesquisa, seja na fase mesmo do litígio. (Gabriela 

Rondon, entrevistada como representante da ANIS) 

Uma outra forma de articulação é a parceria com grupos ligados a universidades que 

buscam atuar em litigância estratégica. Foi o que aconteceu entre CLAM e LIDIS e a Clínica 

de Direitos Humanos da UERJ, que costuma fazer parcerias com entidades atuantes em 

determinados temas para atuar no STF, utilizando sua expertise na arena. Uma parceria também 
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foi feita pelo menos experiente em atuação no STF Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade 

da Faculdade de Direito da USP que, coordenado pelo professor José Reinaldo de Lima Lopes, 

buscava sua primeira atuação como amicus curiae na ADI 4.275, cujo objeto é relacionado ao 

escopo do grupo. À época o GEDS procurava entidades atuantes na militância trans, pensando 

em uma questão de legitimidade, e o professor José Reinaldo fez o contato com o Grupo 

Nuances através de Celio Golin para efetivar a parceria. Juliana Cesário Alvim, representando 

a Clínica de Direitos Humanos da UERJ, fala sobre essa forma de articulação: 

Desde então a gente tem tentado participar em casos que a gente considera... ou que a 

gente considera muito relevante em termos de direitos fundamentais ou em casos em 

que alguma entidade procura a gente que a entidade considera muito relevante, então 

a gente sempre tenta meio que se atirar nesse caminho e, em geral, atua em parceria 

com alguma entidade que tem mais legitimidade no tema. A gente tenta entrar com 

conhecimento em direito constitucional, conhecimento de funcionamento do 

Supremo, esse tipo de coisa e dialogar com a entidade que ta mais ligada ao tema, que 

em geral conhece profundamente aquele tema. 

[...] 

Então a gente foi procurar o LIDIS e o CLAM porque a gente inclusive divide andar 

com eles lá na UERJ, que é o sétimo andar, e eles são não só muito admirados na área 

como têm um trabalho muito sério no Brasil com relação à questão da sexualidade. 

Aí a gente bateu lá na porta deles e foi conversar pra ver se queriam fazer parceria 

para essa ação e aí fomos muito bem recebidos e tudo e aí fizemos a parceria. (Juliana 

Cesario Alvim, entrevistada como representante da Clínica de Direitos Humanos da 

UERJ) 

No caso do Transgrupo Marcela Prado, foi entrevistado nesta pesquisa um membro 

descrito pela presidente do grupo como assessor jurídico, mas que não possui capacidade 

postulatória e a quem cabe se articular, também de maneira informal, para possibilitar a atuação 

da entidade.  

Daí como acadêmico eu já não tinha, é que eu ainda sou bacharel, não tenho 

capacidade postulatória, daí procurei pessoas parceiras que pudesse confiar e repassar 

essa confiança. 

[...] 

Estamos criando isso meio que no desespero. Eu chamei lá no finalzinho de 2015 o 

coordenador do mestrado do direito que é meu amigo, que foi aquele meu orientador 

lá atrás, da monitoria, e que se tornou coordenador do mestrado da UNINTER, que 

foi instituído ano passado. Mas uma pessoa que só disponibilizava o nome pra 

protocolar a ação, porque não conseguia fazer essa atuação. Então hoje nós estamos 

construindo esse espaço jurídico minimamente com essa equipe de estagiários e 

trazendo junto esses professores que são coordenadores da instituição. Então essas 

pessoas já têm uma atuação no STF como amicus curiae em outras ações. Então por 

a Rafaelly, que é a presidente, ter direcionado a mim esse protagonismo então eu 

consigo negociar com as pessoas quem eu posso chamar pra ajudar nessa situação.  

(...) Agora vai ser essas pessoas que estão nesse projeto em parceria com a defensoria. 

(Antonio Marcos Quinupa, entrevistado como membro do Transgrupo Marcela Prado) 
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A mobilização do direito não é uma consequência direta das oportunidades no sentido 

de garantias constitucionais de direitos ou decisões favoráveis a direitos sociais, a mobilização 

do direito e, no caso, o acesso ao STF dependem diretamente da disponibilidade de advogadas 

e advogados ligados à litigância estratégica, da estrutura das organizações e de outros recursos 

(como financiamento, discutido abaixo).121  

Tabela 5. Representantes jurídicos da organização 

Organização  Atrizes e atores jurídicos  

IBDFAM Membros 

GADvS Membros 

Nuances Parceria com grupo universitário  

Igualdade  Parceria com grupo universitário  

ABGLT Membros e parceiros 

Dignidade  Membros 

ANIS  Membros 

Transgrupo Marcela Prado Parceiros 

CLAM  Parceria com grupo universitário 

LIDIS  Parceria com grupo universitário 

Conselho Federal de Psicologia Representado por advogados externos 

Defensoria Pública da União Membros 

 

Tabela 6. Advogadas e advogados das entidades nos casos 

Organização Advogadas e advogados 

IBDFAM Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira  (ADI 4.275) 

NUANCES E 

IGUALDADE 

Moisés Matusiak, José Reinaldo de Lima Lopes, Pablo Antonio Lago (ADI 

4.275) 

GADVS  
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (ADI 4.275) Alexandre Gustavo de Melo Franco 

Bahia (ADO 26) 

DIGNIDADE 

Rafael dos Santos Kirchhof (ADI 4275, RE 845.779 e ADO 26) em manifestação 

posterior na ADI 4.275 são incluídas Gisele Alessandra Shmidt e Silva, Rafael 

dos Santos Kirchhof, Ligia Ziggiototti de Oliveira, Gustavo Bussmann Ferreira e 

Marcel Jeronymo 

CLAM E LIDIS 

Juliana Cesário Alvim Gomes, Eduardo Lasmar Prado Lopes, Wallace Corbo, 

Daniel Carvalho Cardinali, Juliana Carneiro Avila (ADI 4.275 e RE 845.779) em 

nova manifestação na ADI 4.275 foram incluídos Diego Gebara Fallah e Mariana 

Borges Soares 

CONSELHO 

FEDERAL DE 

PSICOLOGIA 

Victor Mendonça Neiva, Mariana Kreimer Caetano Melucci e Bruna Faria Braga 

(ADI 4.275, RE 845.779 e ADO 26) 

DPU Gustavo Zortéa da Silva (ADI 4.275 - defensor público) 

ANIS 
Bruna Santos Costa, Gabriela Rondon, Leonardo Almeida Lage, Sinara Gumieri 

(RE 845.779) 

ABGLT  

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (ADI 4.275 e RE 845.779 (manifestação posterior 

como amicus curiae) e Rafael dos Santos Kirchoff (RE 845.779/pedido de 

ingresso) Alexandre Gustavo de Melo Franco Bahia (ADO 26) 

TRANSGRUPO 

MARCELA PRADO  André Peixoto de Souza e André Ferreira Feiges (RE 845.779) 

                                                 
121 EPP, Charles. Op. Cit. p. 18.  
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4.6. Atuação no STF 

4.6.1. Atuação como amicus curiae  

Por meio de pesquisa no site do STF utilizando como parâmetro o nome das entidades 

na pesquisa por parte ou advogado (a), foi possível estabelecer uma lista com alguns dos casos, 

públicos, em que as entidades que se interessaram em se habilitar como amicus curiae nos casos 

abordados por esta pesquisa de fato chegaram a atuar. Desta forma, é possível pensar sobre a 

experiência das entidades com a atuação no STF bem como observar na tabela quais foram os 

casos em que essa atuação se deu.  

Tabela 7. Participação das organizações no STF de acordo com o mecanismo de pesquisa 

disponibilizado pelo Tribunal 

Participação no STF Temas 

IBDFAM 

ADPF 132; ADI 4277; ADI 

4275; ADI 5083; RE 883.168; 

RE 669.465; ADC 19; ADI 

5097; ADI 5422 (como 

propositor da ação); ADI 

878.694; ADI 5543 

União estável homoafetiva; Registro civil de pessoas trans; 

Benefício previdenciário para menor sob guarda; Efeitos 

previdenciários para concubinato de longa duração; 

Constitucionalidade da Lei Maria da Penha; Consentimento 

do cônjuge para esterilização voluntária; Imposto de renda 

sobre pensão alimentícia (como propositor da ação); 

Diferenciação entre cônjuge e companheiros para fins 

sucessórios; Doação de sangue por homossexuais 

NUANCES E 

IGUALDADE 
x x  

GADVS  ADI 5543; ADO 26; ADI 4.275 
Doação de sangue por homossexuais; criminalização da 

homotransfobia, registro civil de pesssoas trans 

DIGNIDADE 
ADO 26; MI4733; ADI 4.275; 

ADI 5543 

Criminalização da homotransfobia; Registro civil de pessoas 

trans; doação de sangue por homossexuais 

CLAM E LIDIS ADI 4275; RE 845.779 Registro civil de pessoas trans 

CONSELHO 

FEDERAL DE 

PSICOLOGIA 

 ADI 3481; RE 212495; 

RE1016107; RE1008499; Rcl 

25379; RE 632390; Rcl 25382; 

Rcl 25380; RE 546679; Rcl 

11022; RE 546679; RE 

936460; ADI 5367; Rcl 14174; 

RE 753475; RE 666174; RE 

756817; RE 811422;  RE 

635659; ADI 4275; ADO 26; 

MI 4733; ADI 3898; ADI 3320 

PGR contesta resolução do Conselho Federal de Psicologia; 

Exercício da profissão de psicólogo; Direito do trabalho; 

Regime jurídico para servidores de conselhos de fiscalização 

profissional; Prática de acumpuntura por psicólogos; 

requisito temporal para inscrição para registro como 

psicólogo especialista; Natureza jurídica dos conselhos de 

fiscalização profissional; Tipicidade do porte de drogas para 

consumo pessoal; Registro civil de pessoas trans; 

criminalização da homotransfobia; Exames realizados por 

psicólogos para concessão de carteira de motorista; 

Percentual de recursos destinados à saúde 

ANIS 

ADPF 132; ADI 3510; ADI 

4439; ADI3268; RE 567985; 

RE 566471; RE 845.779 

União estável homoafetiva; Pesquisas com células tronco 

embrionárias; Ensino religioso na rede pública; Meios de 

comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de 

percepção de benefício de assistência continuada; acesso a 

medicamentos de alto custo por decisão judicial; Registro 

civil de pessoas trans 

ABGLT  

ADPF 132; ADI 4277; MI 

4733 (como propositora); ADO 

26; ADI 4275; RE635659  

União estável homoafetiva; Criminalização da 

homotransfobia (como propositora do MI e amicus curiae na 

ADO); Registro civil de pessoas trans; tipicidade do porte de 

drogas para consumo pessoal 

TRANSGRUPO x x  
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O Transgrupo Marcela Prado, o Grupo Nuances e a Associação Igualdade não chegaram 

a atuar no STF em nenhuma ocasião. Aquele, por uma questão de tempestividade nessa primeira 

tentativa de levar a organização a atuar no Tribunal, estes porque a Igualdade deixou de juntar 

documentos requeridos e a abrangência do Nuances sua atuação foi considerada local e, assim, 

não suficiente para a habilitação como amicus curiae. A tentativa de ingresso do Grupo Nuances 

e da Associação Igualdade, fruto da parceria com o Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade 

da Faculdade de Direito da USP, que no ano de 2012 se dedicou à redação de memoriais de 

amicus curiae para a ADI 4.275, não se repetiu em outras ocasiões desde então, já para o 

Transgrupo Marcela Prado o pedido de ingresso no RE 845.779 foi uma primeira tentativa para 

atuar nesse âmbito e já simbolizou avanços.  

Porque você viu que o Barroso decidiu que nós vamos conseguir só apresentar o... nós 

apresentamos a petição, mas ela foi indeferida porque já tinha sido pautado. Nós 

vamos fazer só os memoriais. Nós não entramos com recurso, mas estamos fazendo 

outros projetos para fortalecer essa chegada nesse espaço. 

[...] 

Esse do banheiro foi a primeira tentativa. E já tinha sido pautado né.... Mas pra mim 

eu já vejo como um avanço eles terem acolhido a petição. Já é um avanço. (Antonio 

Marcos Quinupa, entrevistado como representante do Transgrupo Marcela Prado) 

Por sua vez, as entidades CLAM e LIDIS, segundo a ferramenta de pesquisa no site do 

STF, atuaram somente nos casos em pauta na pesquisa, no entanto, essa atuação se deu em 

parceria com a Clínica de Direitos Humanos da UERJ. Ao contrário da parceria mencionada 

anteriormente entre Nuances e Igualdade e o GEDS, que também buscava atuar no STF pela 

primeira vez, a parceria entre CLAM e LIDIS e a Clínica de Direitos Humanos da UERJ conta 

com a expertise desta na atuação no STF, especialmente como amicus curiae.  

É, acho que funciona mais ou menos assim, a gente funciona como um intermediário 

entre esses grupos que não estão familiarizados com a prática do Supremo e o 

Supremo. Mas, é isso, a gente tenta meio que articular também... É meio que uma 

coisa de mão dupla né. Eventualmente as organizações vão procurar a gente, a gente 

vai procurar as organizações, vê se faz sentido o que a gente ta querendo fazer e vice-

versa, assim. É uma troca. (Juliana Cesario Alvim, entrevistada como representante 

da Clínica de Direitos Humanos da UERJ) 

A ANIS e a ABGLT, por vezes em parceria com o GADvS, possuem há algum tempo 

uma experiência significativa na atuação no STF, aquela em casos mais diversificados, ao passo 

que esta, em casos mais focados em interesses da população LGBT.  

A gente tem uma atuação bastante consolidada, inclusive, em temas bastante variados, 

por exemplo, a gente atuou como amicus curiae na ação 3510, que foi sobre células 

tronco, a gente foi ouvida na verdade como especialistas em audiência pública nessa 

ação. Também participamos de audiência pública na ADPF 54 sobre a questão da 

anencefalia, nesse caso nós trabalhamos na questão do litígio mesmo desde a inicial, 
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mas isso não é registrado, digamos assim, na história do Supremo, porque não éramos 

a organização postulante, por impossibilidade mesmo. Mas a estratégia jurídica desde 

o início da ADPF 54 foi coordenada e liderada pela ANIS. Participamos também, um 

pouco mais recentemente, como amicus curiae, no caso de ensino religioso nas 

escolas públicas. E, além disso, dentre os casos que nós temos hoje, e, de novo, a 

ANIS não é a requerente oficial, mas em que nós coordenamos a ação de litígio são a 

ADI 5581 sobre zika e a ADPF 442 sobre aborto. (Gabriela Rondon, entrevistada 

como representante da ANIS) 

A atuação da ANIS nesse sentido vai além da própria atuação como amicus curiae e é 

marcante também ao tentar viabilizar a atuação de outros grupos, por meio do 

compartilhamento de sua expertise, buscando qualificar outros atores e atrizes para enfrentar 

aquele espaço. Uma nova forma de articulação observada na atuação como amicus curiae e que 

pode fazer a diferença em um contexto em que saber traduzir o que se quer dizer em termos 

aceitos pelo Tribunal é essencial até mesmo para conseguir a habilitação no processo.  

Na verdade, são organizações de projetos anteriores de atuação no tema ou em outro 

tema e a gente geralmente entra em contato pra gerar essas alianças de possibilidade 

de atuação. Enfim, é isso, organizações e alianças novas que a gente constrói. E como 

a gente tem essa atuação de certa forma reconhecida nesses temas,  a gente se oferece 

pra fazer conversas com essas organizações de forma a também propor os próprios 

pedidos de amicus e às vezes algumas organizações não têm necessariamente um 

apoio jurídico, ou pelo menos não nessa construção de debate constitucional tão 

expressivo, então a gente se oferece para auxiliar a imaginar como poderia ser uma 

peça de amicus curiae sempre a partir da experiência das próprias organizações, então 

é um pouco esse trabalho assim, um trabalho de alianças mesmo, entre organizações, 

que já existe há mais tempo, por toda a nossa história.  

[...] 

Não só a experiência como amicus curiae, mas a experiência com litígio estratégico 

em geral. Então acaba sendo um diferencial da ANIS sendo essa organização que ao 

mesmo tempo é reconhecida por atuar em pesquisas no campo, então é considerada 

especialista no tema, mas ao mesmo tempo que tem experiência de traduzir essa 

experiência de pesquisa em peças que possam ser estratégicas dentro de um litígio. 

(Gabriela Rondon, entrevistada como representante da ANIS) 

O Grupo Dignidade vem recentemente também construindo essa experiência e logrando 

participação como amicus curiae em uma série de processos ligados a interesses da população 

LGBT que estão em pauta no STF. A advogada Gisele Alessandra Schmidt e Silva, entrevistada 

como representante do Grupo e atuante no Dignidade há cerca de um ano, descreveu a atuação 

como “frequente e incisiva”.  

Por fim, o IBDFAM possui historicamente atuação ampla tanto em quantidade quanto 

nas diferentes matérias abordadas nos casos em que atua e não tem problemas para ter seu 

acesso como amicus curiae aceito.  

A gente sempre conseguiu sucesso na habilitação, até porque o Instituto ele ganhou 

uma notoriedade e um respeito pelos ministros muito grande. A gente percebe isso 
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sempre quando há habilitação como amicus curiae existe aí sempre um parecer 

favorável (Patricia Gorisch, entrevistada como representante do IBDFAM) 

 

 

4.6.2. Atuação no STF como proponente de ações 

Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 103 o rol de legitimados para 

propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Pelo entendimento do STF, 

estão divididos entre legitimados universais (o Presidente da República, a Mesa do Senado 

Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso 

Nacional) e legitimados especiais, cuja possibilidade de atuação depende da pertinência 

temática (a Mesa da Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o 

Governador de Estado, o Governador do Distrito Federal, e as confederações sindicais ou 

entidades de classe de âmbito nacional). Este rol, embora apresente ampliação com relação ao 

que se observava anteriormente à atual Constituição, ainda representa limitações, ligadas ao 

entendimento que o STF tem do artigo, especialmente na restrição à legitimidade dos 

legitimados especiais, ao condicionar à pertinência temática, e na interpretação do conceito de 

entidade de classe de âmbito nacional, limitada àquelas de caráter econômico e profissional.122  

A lista de legitimados que consta no artigo 103 da Constituição Federal, bem como a 

interpretação dada a ele pelo próprio STF, portanto, determina os legitimados a propor as ações 

do controle concentrado de constitucionalidade e limitam a atuação das organizações que são o 

foco nesse trabalho, que não podem atuar enquanto propositores de ações de litigância 

estratégica, a não ser que recorram a articulações com grupos que estejam legitimados, o que 

ocorre com certa frequência, mas, nesse caso, o trabalho da entidade nesse sentido não fica 

registrado oficialmente. Pensar nessas estratégias, para a realização das quais também 

encontram dificuldades, já foi uma necessidade para Clínica de Direitos Humanos da UERJ, 

ANIS e GADvS e ABGLT.  

(...) também um caso bem importante pra gente que foi a primeira e única ação que a 

clínica propôs, que a clínica não é o amicus, mas é o autor da ação junto com o PSOL. 

Porque tem toda essa questão também do legitimado né, que não é fácil você propor 

uma ação no Supremo por causa daquela lista lá que tem no artigo 103 da constituição, 

então tem toda essa questão do legitimado e para propor a ação é uma coisa que foi 

bastante discutida né, porque a clínica em si não poderia propor e também essas 

entidades com as quais a gente ta acostumado a trabalhar também não poderiam 

                                                 
122 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Um Supremo socialmente seletivo?. Jota, 01 fev. 2016. 

https://www.jota.info/colunas/supra/um-supremo-socialmente-seletivo-01022016  

https://www.jota.info/colunas/supra/um-supremo-socialmente-seletivo-01022016
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propor, então a gente recorreu a um partido político. (Juliana Cesário Alvim, 

entrevistada como representante da Clínica de Direitos Humanos da UERJ) 

 

Além das ONGs LGBTI e de direitos humanos em geral (como a Conectas), tem sido 

realmente difícil achar entidades favoráveis à causa. Nossa Advocacia Estratégica 

ainda carece de maior organização. As teses da ADO 26123 foram elaboradas por mim, 

após a inteligente militante Rita Colaço ter percebido a "sacada" de que, como a 

Constituição exige lei formal para a greve do serviço público civil e, apesar disso, 

corretamente, o STF garantiu esse direito, por que não poderia fazê-lo também para a 

criminalização da homofobia e da transfobia, se ela é (a nosso ver) 

constitucionalmente obrigatória? Isso animou parte do Movimento LGBTI Brasileiro 

na época da 2ª Conferência Nacional LGBT, de 2011, e me procuraram para isso. 

Então tomei para mim a tarefa, já que é uma tese minha (embora a ideia do crime de 

racismo abarcar a homofobia já tenha sido citada por Guilherme Nucci, renomado 

criminalista brasileiro). Demorei 3 meses para fazer a ação. Fiz o Mandado de 

Injunção (MI) 4733124, em nome da ABGLT. Porque nenhum partido político se 

interessou, na época. Então, o ativista João Junior apresentou-me o Eliseu Neto, do 

PPS Diversidade, que levou o tema ao Deputado Roberto Freire, Presidente Nacional 

do PPS. E para nossa alegria, Freire, que é até bem crítico do "ativismo judicial", 

encampou a ideia. O PPS foi o único partido favorável à causa na época (anos depois, 

o PCO apresentou amicus curiae no processo - nenhum outro partido o fez, até agora). 

(Paulo Iotti, entrevistado como representante do GADvS e da ABGLT) 

 

Também participamos de audiência pública na ADPF 54, sobre a questão da 

anencefalia, nesse caso nós trabalhamos na questão do litígio mesmo desde a inicial, 

mas isso não é registrado, digamos assim, na história do Supremo, porque não éramos 

a organização postulante, por impossibilidade mesmo. Mas a estratégia jurídica desde 

o início da ADPF 54 foi coordenada e liderada pela ANIS. (...) E, além disso, dentre 

os casos que nós temos hoje, e, de novo, a ANIS não é a requerente oficial, mas em 

que nós coordenamos a ação de litígio são a ADI 5581 sobre zika e a ADPF 442 sobre 

aborto. (Gabriela Rondon, entrevistada como representante da ANIS) 

Questionada sobre se a entidade costuma atuar também como amicus curiae nos casos 

em que atuou como proponente não registrada pelo STF, Gabriela Rondon, entrevistada como 

representante da ANIS, afirmou que isso é comum e ainda será feito nos casos em que não foi 

                                                 
123 Na ADO 26 o Partido Popular Socialista (PPS) requer a criminalização de todas as formas de homofobia e 

transfobia, em especial das ofensas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação 

sexual ou identidade de gênero, real ou suposta, da vítima. 

O PPS, na proposição da ADO em dezembro de 2013, pede ao STF que declare que o Congresso Nacional está 

em mora inconstitucional e fixe prazo razoável para a elaboração da lei e, caso não cumprido o prazo, pede ao STF 

que crie os tipos penais. Os principais argumentos apresentados na inicial são a existência de uma ordem 

constitucional para legislar criminalmente; o enquadramento da homofobia e da transfobia como espécies do 

gênero racismo, uma vez que racismo seria toda ideologia que pregue a superioridade de um grupo sobre o outro; 

o atentado a direitos e liberdades fundamentais gerado pela homofobia e pela transfobia; a existência de omissão 

constitucional por punição insuficiente; a necessidade de punir igualmente homofobia, transfobia e racismo, para 

não hierarquizar opressões, pelo princípio da igualdade e pelo direito à igual proteção penal.  

Desde janeiro de 2014 o caso tem recebido pedidos de ingresso como amici curiae tanto favoráveis quanto 

contrários ao pleito. O Senado Federal, intimado a prestar informações, se colocou contra a pretensão do PPS 

alegando principalmente ausência de mandado constitucional de criminalização, diferenciação entre racismo e 

homofobia, ausência de mora inconstitucional na discussão do assunto no Congresso Nacional e inadequação da 

via judicial para posicionamento sobre a questão. Ainda não há previsão de data para julgamento. 
124 Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pela ABGLT tendo por objetivo a criminalização específica da 

homofobia e da transfobia. O Mandado de Injunção em questão não foi conhecido pelo STF, o relator ministro 

Ricardo Lewandowski justificou a decisão pela “manifesta inviabilidade da via injuncional no caso”. 
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solicitado o ingresso como amicus curiae. Atuar como amicus curiae, nesse caso, passa a ser 

uma estratégia que faz com que a participação da entidade conste oficialmente no processo.  

Sim, é uma estratégia também, assim que a gente aparece oficialmente no processo, 

mas costuma ter um envolvimento muito maior na estratégia, inclusive em diálogo 

permanente com outras que vão entrar com pedidos próprios de amicus curiae, então 

a nossa atuação como amicus curiae não é nem a mais importante no processo, mas 

ela é uma das possibilidades. (Gabriela Rondon, entrevistada como representante da 

ANIS) 

 

4.7. Financiamento  

As possibilidades de financiamento para atuação com litigância estratégica em defesa 

de minorias sociais são poucas, algo que limita a atuação de entidades interessadas em atuar. 

Dentre as entidades entrevistadas predominaram relatos de ausência de financiamento e de 

gastos do próprio bolso das pessoas atuantes, que ilustram a escassez de recursos nessa forma 

de atuação. Embora não haja exigência de pagamento de quaisquer taxas para a atuação como 

amicus curiae, existe uma série de outras despesas envolvidas, tais como honorários 

advocatícios, material de escritório, viagens e outras advindas do acompanhamento da ação125, 

especialmente para as entidades que atuam fora de Brasília. Paulo Iotti, entrevistado como 

representante do GADvS e da ABGLT, avalia esse como um grande problema enfrentado pela 

militância LGBT.  

[O financiamento para a atuação vem] Em geral, do meu próprio bolso. Raras vezes 

consegui financiamentos. Neste ano, com auxílio do Toni Reis, notória liderança do 

Movimento LGBTI Brasileiro, que já foi Presidente da ABGLT e atualmente preside 

a Aliança Nacional LGBTI, conseguiu um financiamento para advocacies diversos 

perante STF e Congresso Nacional e me ajudou. Vez ou outra, ele conseguiu 

financiamento pelo Governo Federal. Mas esse é um grande problema mesmo. 

Costumo dizer que é difícil ser proletário e militar por direitos humanos ao mesmo 

tempo. Não há um "poderoso e rico" Movimento LGBTI, como descabidamente 

nossos opositores querem fazer crer. Ao contrário, há poderosas e ricas entidades que 

se opõem a nossos direitos. Fundamentalistas religiosos têm forte apoio de igrejas 

fundamentalistas, por exemplo. Há uma grande união fundamentalista contra os 

direitos das minorias sexuais e de gênero (note que falo em "fundamentalistas" e não 

"religiosos", há diversas pessoas e igrejas religiosas inclusivas que respeitam nossos 

direitos humanos, então o adjetivo é fundamental). É algo (financiamento) que 

precisamos trabalhar, tanto dentro da própria comunidade LGBTI quanto de empresas 

que se dizem nossas aliadas: estou entre os (as) que acham que não é aliada se não se 

digna a nos ajudar de fato, quando pedimos auxílio, quando cobramos contratação de 

funcionários(as) LGBTI (especialmente pessoas transgênero, extremamente 

discriminadas no mercado de trabalho) etc. Embora seja simbolicamente importante 

a declaração de apoio, é preciso apoiar de verdade, na prática. Da forma que a 

empresa/pessoa puder, claro. Sem perfeccionismos, mas com compromissos de 

verdade. (Paulo Iotti, entrevistado como representante do GADvS e da ABGLT) 

                                                 
125 ALMEIDA, E.M. Op. Cit. 2015. p. 88.  
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Para a atuação nesses casos, Nuances e Igualdades, na parceria com o GEDS, não 

tiveram qualquer financiamento, também foi o caso da ANIS, que embora tenha financiamento 

para atuar em outras questões, não tem nenhum ligado à questão LGBT.  

No momento, ela não leva financiamento pra nenhuma questão LGBT, nós temos 

financiamento, inclusive, pra atuação de litígio estratégico, mas no tema de direitos 

sexuais reprodutivos de forma ampla, mas com foco em Zica e em aborto. (Gabriela 

Rondon, entrevistada como representante da ANIS) 

O IBDFAM e o Transgrupo Marcela Prado também não possuem financiamento para 

essa forma de atuação. Este porque, por se tratar de uma forma de atuação recente no grupo, 

ainda pretende buscar financiamento e aquele porque os membros optam por arcar com os 

custos, direcionando as receitas do instituto para outras finalidades.  

É... Cada um paga sua própria passagem. O Instituto não faz esse financiamento 

porque é um instituto sem fins lucrativos, a gente busca sempre quando tem dinheiro 

financiar no próprio Instituto através de obras literárias. A gente vai lançar amanhã 

um livro lá no congresso nacional do IBDFAM lá em Belo Horizonte com uma obra 

que é da própria gráfica do IBDFAM, a gente tem a revista do IBDFAM, a gente tem 

todo o material eletrônico que todo dia sai na caixa de mensagens mais de duzentas 

mil pessoas no Brasil inteiro... Então todo esse valor ele é revertido pro próprio 

instituto. O fato de a gente ir pra Brasília a gente mesmo financia nossa ida e a gente 

faz com gosto porque a gente acredita mesmo. Bom, pra quem tá no Instituto a gente 

tem essa questão de se doar. Pelo Instituto, para o Instituto e com esse sentido mesmo 

de tentar modificar de alguma forma esse nosso país. (Patricia Gorisch, entrevistada 

como representante do IBDFAM) 

 

Tem um projeto chamado Sinergia, criado pelo movimento gay, que é um 

financiamento do fundo Brasil pra irem a Brasília, até agora não consegui tencionar 

esse projeto. Estou criando forças (...) (Antonio Marcos Quinupa, entrevistado como 

representante do Transgrupo Marcela Prado) 

O projeto citado por Antonio Marcos Quinupa, entrevistado representando o Transgrupo 

Marcela Prado, é o mesmo projeto que financia a atuação do Grupo Dignidade, o Projeto 

Sinergia, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundação que por sua vez financiou por mais 

de dois anos o trabalho da Clínica de Direitos Humanos da UERJ, que atuou como amicus 

curiae junto a CLAM e LIDIS. Nestes casos, ainda que o trabalho dos advogados atuantes nas 

causas seja voluntário, existe auxílio financeiro para realização de algumas atividades.  

Nós temos um projeto, que chama o projeto Sinergia, que tem uma verba justamente 

pra tratar essas ações, né. Graças a essa verba que a gente consegue viajar pra Brasília 

e fazer advocacy lá com os ministros, enfim. (Gisele Alessandra Schmidt, entrevistada 

como representante do Grupo Dignidade). 

 

Então, no começo, a gente botava dinheiro do próprio bolso pra pagar essas coisas, 

depois a gente conseguiu alguns financiamentos pra cobrir esses gastos. Então, assim, 

ninguém é remunerado, ninguém recebe salário nem nada assim, nada de remuneração 
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pessoal. Mas recentemente a gente conseguiu financiamento pra cobrir esses gastos 

tipo passagem de avião, diária de hotel se for preciso dormir, coisas assim, e até a 

parte administrativa porque a gente tem site, enfim, tem que comprar papel, tinta pra 

impressora, essas coisas, então no começo era meio crítico porque realmente não tinha 

dinheiro nenhum, mas mais recentemente a gente conseguiu financiamento.  

[...] 

Na verdade o edital que mais... que praticamente financiou a clínica durante dois, dois 

anos e meio, foi do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que era um edital pra 

advocacy, litigância estratégica. Muito bom e aí felizmente, somos muito gratos a eles 

porque dois anos e meio de atuação da clínica foram graças a esse financiamento. 

(Juliana Cesario Alvim, entrevistada como representante da Clínica de Direitos 

Humanos da UERJ) 

O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação implantada em 2006 com o 

objetivo de construir mecanismos para levar recursos a fim de viabilizar projetos em defesa de 

direitos humanos, somando em seu tempo de existência mais 13 milhões doados a mais de 300 

projetos.126 Em 2017, o Fundo Brasil junto à Fundação Ford, por meio do edital “Litigância 

estratégica, advocacy e comunicação para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos”, 

estabeleceu a doação de mais 800 mil reais a onze organizações, dentre as quais estava o Grupo 

Dignidade com o projeto Sinergia.127 

A disponibilidade de recursos financeiros é uma das questões essenciais para a disputa 

de direitos no Judiciário, ela molda e define essa disputa na medida em que o processo judicial 

é custoso e o acesso a recursos, no sentido humano e no sentido financeiro, se faz essencial para 

a atuação.128 De fato, não ter acesso a esses recursos limita a possibilidade de chegar ao STF e, 

conforme a avaliação de Paulo Iotti, entrevistado representando o GADVS e a ABGLT, tende 

a privilegiar as organizações que detém mais financiamento, muitas vezes contrárias aos 

direitos de minorias sociais.  

 

 

 

 

 

                                                 
126 http://www.fundodireitoshumanos.org.br/quem-somos/. Acesso em: 25 dez. 2017.  
127 http://www.fundodireitoshumanos.org.br/fundo-brasil-vai-doar-mais-de-r-800-mil-para-acoes-de-litigancia-

estrategica/ . Acesso em: 25 dez. 2017.  
128 EPP, Charles. Op. Cit. p. 3.  

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/quem-somos/
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/fundo-brasil-vai-doar-mais-de-r-800-mil-para-acoes-de-litigancia-estrategica/
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/fundo-brasil-vai-doar-mais-de-r-800-mil-para-acoes-de-litigancia-estrategica/
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Tabela 8. Financiamento da atuação das organizações 

 

*  O financiamento não foi concedido às entidades proponentes, mas sim à entidade parceira, 

Clínica de Direitos Humanos da UERJ, e possibilitou a atuação da Clínica.  

 

4.8. Atuação no Legislativo e demais estratégias paralelas 

 A atuação no STF, tenha sido um caso isolado ou seja comum, não é a única forma de 

atuação para as entidades que tentaram ingressar como amici curiae nos casos. As organizações 

entrevistadas possuem muitas outras estratégias para alcançar os objetivos que buscam com a 

atuação como amici curiae no STF, seja por outras vias, como a legislativa, na qual algumas 

têm atuação destacada, seja em outras áreas, como a arte ou a educação, ou até mesmo no direito 

em outras instâncias.  

O IBDFAM, por exemplo, além da atuação no STF possui projetos objetivando a 

formação de profissionais e também busca atuar no Legislativo, tendo em sua história a 

proposição da PEC que trouxe os atuais parâmetros de possibilidade de divórcio.  

além de fazer, promover, palestras tanto em comunidades como também para 

advogados. A atuação do IBDFAM é nesse sentido, é especializar o advogado, 

capacitar o advogado, e também a população para essa problemática. Porque sendo 

um instituto a gente entende que a gente também precisa servir a comunidade e é dessa 

forma que a gente entendeu, nessa área educacional fazendo então palestras, ações, e 

na área jurídica promovendo propositura de modificação de legislação, feitura de 

artigos científicos, além de advocacy.   

[...] 

a atuação no Congresso Nacional, em geral. Normalmente a gente já faz um projeto 

de lei, por exemplo, eu não posso falar de um porque ele vai ser proposto semana que 

vem, provavelmente vai ser protocolado hoje e a propositura dele é na semana que 

vem, mas ele é relacionado a criança. A gente entrega o projeto pronto pro senador, 

pronto pro deputado federal, pra propor essa mudança de lei. A gente tem um projeto 

agora também relacionado a direito das sucessões que foi aprovado ontem. Então a 

gente entende... A gente ataca, né, no bom sentido, nos dois flancos. Tanto na questão 

Organização Financiamento

IBDFAM Não tem 

GADvS Raras vezes

Nuances Não teve para essa atuação

Igualdade Não teve para essa atuação

ABGLT Raras vezes

Dignidade Projeto Sinergia - Fundo Brasil

ANIS Não teve para essa atuação

Transgrupo Marcela Prado Não tem 

CLAM Fundo Brasil *

LIDIS Fundo Brasil *
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do Judiciário no STF como advocacy e também como advocacy no âmbito do 

Legislativo, propondo mudança legislativa. Porque o panorama geral é que os nossos 

legisladores não têm preparação para feitura de leis, eles não têm expertise, além disso 

no panorama geral infelizmente o que a gente tem é um despreparo dessas pessoas, 

apesar dos milhares de assessores. E a nossa atuação é justamente pegar os experts do 

Brasil inteiro e aí a gente faz uma construção, esse grupo, por exemplo, de sucessões 

a gente tá desde janeiro e a gente se encontra no Brasil inteiro quando tem algum 

congresso, a gente faz reuniões nesses congressos e a gente faz então a propositura da 

ação, da mudança legislativa, por exemplo o código civil, então a gente tá fazendo 

propositura direito. A gente tem dois projetos de Emenda Constitucional, fora as 

outras legislações relacionadas à lei federal como o próprio código civil. (Patricia 

Gorisch, entrevistada como representante do IBDFAM) 

O Grupo Dignidade também possui atuação no Legislativo, além das outras ações 

promovidas pela entidade, como manifestações, ações educacionais e culturais, publicações, 

grupos de apoio, assessoria e consultoria jurídica e atendimento psicológico gratuito para a 

população LGBT. 

Olha, por exemplo, agora nós estávamos em Brasília pra elaborarmos um seminário e 

teve uma carta chamada Carta da Diversidade. Nós fomos nos gabinetes dos 

deputados pedir adesão deles a essa carta. Eu acho que ela tá no site do grupo 

Dignidade, não sei se você chegou a dar uma olhada? É a Carta da Diversidade, foi 

feito um seminário em Brasília, com várias, do Brasil todo né, com várias ONGs e 

várias entidades que tinham ido, tinha alguns advogados também. Nós ficamos lá dois 

dias elaborando a carta e depois entregamos pro Legislativo, tanto no Senado como 

no Congresso. Aí dos 513 deputados, nós tivemos adesão... eu não vou saber o número 

exato agora, porque sinceramente eu não lembro, mas tivemos umas 30 adesões. É 

pouco, na realidade né. A gente vai fazer também pressão com o Legislativo. (Gisele 

Alessandra Schmidt, entrevistada como representante do Grupo Dignidade)  

O Transgrupo Marcela Prado também destacou a atuação legislativa nas suas formas de 

atuação por meio de articulação com a Aliança Nacional LGBTI, articulação que também se 

observou na atuação descrita pela representante do Grupo Dignidade. No campo jurídico, a 

Aliança LGBTI também se articulou recentemente com outros grupos pesquisados, GADvS e 

ABGLT, para protocolar petição pedindo a habilitação como amicus curiae no processo cuja 

decisão autorizou a chamada “cura gay”.129 

Quanto às demais estratégias, para o Transgrupo Marcela Prado, suas militantes trans 

ocupam uma série de espaços e se engajam em iniciativas que impactam diretamente a vida 

dessa população.  

Sim, ontem, por exemplo... essa semana o Ministério Público está chamando um 

evento anual para discutir a pauta LGBT e a consciência negra, essas coisas. E o 

Transgrupo compôs mesa ontem, com duas... com a vice-presidente e com uma 

voluntária. Entendeu? Então, em todos os espaços elas estão. Nas faculdades elas vão 

                                                 
129 GADvS, Aliança Nacional LGBTI e ABGLT peticionam contra decisão da “cura gay” 

http://www.gadvs.com.br/?p=2096#more-2096. Acesso em 24 dez. 2017.  

http://www.gadvs.com.br/?p=2096#more-2096
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fazer cursos de formação, então tem várias ações assim. Tanto no âmbito municipal, 

estadual e federal. Pra além do STF no Legislativo.  

[...] 

E acesso à escola formal, né. Tem o cursinho também que é pré-vestibular, 

protagonizando aí. (Antonio Marcos Quinupa, entrevistado como representante do 

Transgrupo Marcela Prado) 

Também, na área jurídica do Transgrupo, é desenvolvida uma ação que é parte do 

projeto chamado Justiça no Bairro130 e começou através da articulação do assessor jurídico do 

Transgrupo, Antonio Marcos Quinupa, com a desembargadora Joeci Machado de Camargo, já 

contou com o apoio da advogada Gisele Alessandra, hoje atuante no Grupo Dignidade, e já 

possibilitou a alteração do prenome e do designo de sexo de mais de 100 pessoas. Além disso, 

existe a articulação recente com a Defensoria Pública e a Universidade Positivo em um projeto 

com o objetivo de atender melhor a população trans.131 

Em 2015 eu crio uma proposta de retificação de prenome com o TJ do Paraná, 

chamada Justiça no Bairro. Foi no final de dezembro, hoje estamos contabilizando 

mais de 100 nomes retificados. 

[...] 

aqui foi um acesso via os centros de conciliação. Justiça restaurativa é um projeto 

piloto no país há dez anos, não é isso? Então, ai a desembargadora Joeci não estava 

nesse projeto. Como eu estava fazendo estágio no Ministério Público e na Promotoria 

das Comunidades, e aí uma das etapas era fazer conciliação lá no TJ, e aí a 

desembargadora aceitou criarmos esse espaço de atendimento lá. E ela cumpre todos 

os requisitos do Ministério da Saúde, que são os seis meses de acompanhamento 

psicológico e tal, mas meio que proforma, só para que ela não tenha problema 

institucional, mas tá rolando tranquilo sim. (Antonio Marcos Quinupa, entrevistado 

como representante do Transgrupo Marcela Prado) 

 

A mesma coisa que eu faço aqui, eu prestava assessoria e consultoria jurídica e lá no 

Transgrupo a gente conseguiu retificar o nome de 100 pessoas trans, o nome e designo 

sexual. Uma parceria que a gente fez com uma desembargadora, a desembargadora 

doutora Joeci e ela coordena um projeto chamado Justiça no Bairro. Então as pessoas 

que são encaminhadas pra esse projeto ela retifica sempre, sem óbice algum, ela muda 

tanto o prenome quanto o designo de sexo, né. E nesse período que eu trabalhei lá 

                                                 
130 “Desde o ano de 2003, o Programa Justiça no Bairro com a estrutura do Núcleo de Conciliação das Varas de 

Família de Curitiba-Pr desenvolve atendimento jurídico com atividade jurisdicional descentralizada junto à 

população de baixa renda, ou seja, a família vulnerável economicamente a garantir-lhes o efetivo exercício da 

cidadania. 

Para isto, envolve o poder público como um todo, entidades privadas, profissionais voluntários, estudantes e outros 

parceiros, que irmanados no sentimento de solidariedade e responsabilidade, devolvem a dignidade à pessoa 

humana ao despertar a esperança, participando da construção da felicidade.  

O Projeto iniciou em 29 de março de 2003 em um dos bairros mais populoso e carente - a Rua da Cidadania do 

Bairro Novo, local no qual está concentrada uma gama enorme de serviços sociais a disposição da população, 

estendendo-se também ao interior do Estado, dada a característica itinerante.” Descrição disponível em: 

https://www.tjpr.jus.br/programas-e-projetos/-/asset_publisher/3Rlw/content/id/399106  
131 Núcleo de Direitos Humanos prioriza atendimento a grupos vulneráveis. 

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/2017/10/759/Nucleo-de-Direitos-Humanos-prioriza-atendimento-a-

grupos-vulneraveis.html. Acesso em 21 dez. 2017.  

https://www.tjpr.jus.br/programas-e-projetos/-/asset_publisher/3Rlw/content/id/399106
http://www.defensoriapublica.pr.def.br/2017/10/759/Nucleo-de-Direitos-Humanos-prioriza-atendimento-a-grupos-vulneraveis.html
http://www.defensoriapublica.pr.def.br/2017/10/759/Nucleo-de-Direitos-Humanos-prioriza-atendimento-a-grupos-vulneraveis.html
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foram 100 mudanças que teve. (Gisele Alessandra Schmidt, entrevistada como 

representante do Grupo Dignidade)  

A ABGLT, também, organiza vários e diversos eventos por todo o país, de marchas a 

congressos além de ter conquistado representação em uma série de instâncias nacionais de 

controle e participação social, sendo a atuação como amicus curiae, apesar de recorrente, 

apenas um braço dessa atuação. Essa atuação como amicus curiae no STF muitas vezes se dá 

em parceria com o GADvS que, por sua vez, embora tenha foco jurídico na sua atuação e o 

direito como um meio para a garantia de direitos para pessoas trans, tem atuação muito mais 

ampla do que a atuação como amicus curiae no STF, por exemplo, através de ofícios enviados 

a Ministérios Públicos Estaduais e Defensorias Públicas Estaduais, participação como amicus 

curiae em outras instâncias, participação de audiência pública na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), notas e publicações em geral.  

Ainda, o CLAM e o LIDIS possuem ampla atuação e repertório acadêmico no âmbito 

da sexualidade, essa é a razão de terem sido procurados pela Clínica de Direitos Humanos da 

UERJ para a atuação como amicus curiae que, ao contrário das mencionadas formas de atuação 

no âmbito acadêmico, não é usual para a entidade.  

“Então a gente foi procurar o LIDIS e o CLAM porque a gente inclusive divide andar 

com eles lá na UERJ, que é o sétimo andar, e eles são não só muito admirados na área 

como têm um trabalho muito sério no Brasil com relação à questão da sexualidade. 

[...] 

E a do CLAM e do LIDIS porque eles são reconhecidos no estudo da sexualidade, 

inclusive foi até uma preocupação que a gente teve quando tava fazendo lá a petição 

de amicus que era justamente ah, o CLAM e o LIDIS, embora eles tenham um aspecto 

de militância dentro da área, mas é uma militância acadêmica, de certa maneira, a 

gente teve a preocupação de formular nosso amicus e nosso argumento do ponto de 

vista da expertise do CLAM e do LIDIS, que é essa discussão mais teórica e 

acadêmica. A voz que a gente tenta fazer no nosso amicus é fazer uma voz nesse 

sentido e não uma voz por exemplo que reivindique o lugar da militância, que não era 

o caso, nem nosso da clínica nem do CLAM e do LIDIS. Então a gente tentou falar 

desse lugar que a gente vem, de um lado direito constitucional e de outro a discussão 

teórica acadêmica, logicamente tratando também a política, mas não é exatamente ou 

só a militância. É teórica, acadêmica e tal do CLAM e do LIDIS. (Juliana Cesário 

Alvim, entrevistada como representante da Clínica de Direitos Humanos da UERJ) 

O GEDS ao buscar a parceria com o Grupo Nuances e a Igualdade também procurava 

grupos com atuação reconhecida em defesa de direitos de pessoas LGBT, de forma que fosse 

mais legitima a manifestação, e encontrou o que buscava, por intermédio do militante Célio 

Golin, tanto na atuação histórica e pioneira do Grupo Nuances, do qual é um dos fundadores, 

quanto da atuação focada e específica para a defesa de direitos de pessoas trans da Igualdade. 

Ambas as entidades têm sua atuação focada na organização e participação em eventos, atos e 
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manifestações e também na manifestação através de notas. A atuação de alguma forma junto 

ao Legislativo também ocorre, por exemplo, recentemente ambas as organizações, em parceria 

com a ONG Outra Visão, protocolaram um pedido, motivado pela denúncia de agressões 

promovidas pela brigada militar do Rio Grande do Sul, para realização de uma audiência 

pública junto a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS 

para tratar dos casos de agressões policiais à mulheres travestis e transexuais nas ruas e em 

situação de encarceramento no estado 

Por fim, a ANIS, embora tenha o foco no quesito advocacy na via judicial, possui formas 

de atuação diversificadas a depender do público que pretendem atingir, sempre tratando dos 

mesmos temas relacionados a gênero e direitos humanos. Assim, as formas de atingir cada 

público podem passar pela litigância e pelas publicações acadêmicas, chegando a produções 

culturais e jornalísticas.  

A gente faz, na verdade, várias formas de incidência, e elas são diferenciadas porque 

são focadas em públicos diferentes, né. Por exemplo, uma manifestação como amicus 

curiae de um processo tem como população alvo primordial os próprios ministros, né. 

É um tipo de incidência. Outro tipo de incidência que a gente faz é transformando, 

também, as nossas pesquisas, não necessariamente em algo jurídico, mas em peças de 

comunicação aí já para sensibilizar públicos mais amplos né. Então, a gente tem 

incidência em fazer documentários, curtos, de direitos humanos. E tem uma presença 

também importante me redes sociais, por exemplo. Mas também em produzir artigos, 

mesmo, de opinião para veículos de mídia e se constituir como uma organização 

confiável que forneça... que seja confiável como fonte para investigação jornalística. 

São outras formas de atuação, com objetivo de atingir diferentes públicos, mas sempre 

a partir dos mesmos insumos, né, pesquisas, o que a gente trabalha, outros tipos de 

advocacy... (Gabriela Rondon, entrevistada como representante da ANIS) 

Dentre as variadas estratégias citadas, sobre as estratégias focadas no Legislativo em si, 

algumas entrevistadas revelam não ter esperanças de que algo se resolva em prol das pessoas 

trans por essa via, uma vez que estrategicamente é uma arena de difícil atuação.  

 

Então, por exemplo, caso de direitos de pessoas trans a via legislativa, a via política é 

meio ruim né, tipo, a via parlamentar. Então isso é uma estratégia que nesse caso a 

gente não vai muito, porque a gente acha que não vai ser tão frutífera, então a gente 

prefere concentrar o nosso esforço na questão constitucional do Supremo. (Juliana 

Cesario Alvim, entrevistada como representante da Clínica de Direitos Humanos da 

UERJ) 

 

É, tá complicada, exatamente como a deputada Erika Kokay ela falou né, que são 513 

deputados e que a luta dele que é favorável é bem grande lá dentro porque 

simplesmente não é pautado absolutamente nada, né, o que ela falou sempre fica a 

bancada BBB, que é bala, bíblia e boi e ela fala assim que eles é que decidem tudo, 

né. Na realidade, assim, no atual cenário que tá lá o Congresso, eu acho difícil que vá 
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ser pautado e aprovada qualquer coisa que não seja o que eles querem, né. Isso aí é 

um cenário de realmente retrocesso, no que concerne aos direitos da população 

LGBTI. (Gisele Alessandra Schmidt, entrevistada como representante do Grupo 

Dignidade) 

5. Admissão como amicus curiae  

Os critérios definidos na Lei 9.868/99132 para admissão como amicus curiae são a 

relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.  No entanto, não existe uma 

definição específica do que significam tais critérios, de forma que se observa ampla 

discricionariedade na atuação dos ministros ao aceitar ou não o pedido de ingresso. Nos casos 

estudados, em um exemplo que será melhor apresentado na seção que aborda os despachos dos 

ministros, uma das entidades (grupo Dignidade) foi aceita em um dos casos e em outro caso 

teve o ingresso negado. Ambas as justificativas nos despachos eram relativas ao critério de 

representatividade, o que indica concepções diferentes adotadas por ministros relatores 

diferentes para esse critério. 

 Neste capítulo serão apresentados os principais dados quanto à admissão das entidades 

que requisitaram o ingresso como amici curiae nos casos que compõem o espaço amostral. 

Primeiramente é destacada uma peculiaridade desses casos: a ausência de sistemas oposição à 

pretensão atuando como amici curiae, em seguida, são apresentados os principais argumentos 

contidos nos pedidos de ingresso e o conteúdo dos despachos que decidiram sobre eles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 

irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 

entidades.” 
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Tabela 9. Dados sobre admissão  

 

 

Argumentos para admissão 
Base legal para 

admissão 

Pedido de 

sustentação 

oral

Admitido no 

processo? 
Argumentos do despacho

ADI 4.275 - IBDFAM

Atuação nacional; notório saber 

jurídico dos membros; atuação 

notória.

art. 7º, §2º lei 

9.868/1999
Sim Sim

Há pertinência temática 

considerando o estatuto. 

ADI 4.275 - NUANCES E 

IGUALDADE

Atuação notória; atuação em 

defesa dos direitos de pessoas 

LGBT; organização formada por 

travestis e transexuais (Igualdade)

art. 7º, §2º lei 

9.868/1999
Sim Não

Igualdade deixou de juntar 

documentos requisitados e 

Nuances tem atuação local 

enquanto o pleito da ação tem 

âmbito nacional.

ADI 4.275 - GADVS E 

ABGLT

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT

art. 7º, §2º lei 

9.868/1999
Sim Sim

Representatividade das 

associações, tema de interesse 

direto dos associados das 

entidades recorrentes

ADI 4.275 - DIGNIDADE

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT

art. 543-A, §6º, do 

antigo CPC e art. 323, 

§3º do Regimento 

Interno do STF

Sim Sim

Representatividade das 

associações, tema de interesse 

direto dos associados das 

entidades recorrentes

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT; competência 

técnica; pluralização do debate 

democrático e legitimidade

art. 7º, §2º lei 

9.868/1999
Sim Sim

Tema que envolve diretamente as 

finalidades institucionais que os 

requerentes se propuseram a 

cumprir

ADI 4.275 - CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA

Competência técnica; pluralização 

do debate e legitimidade.

art. 138 do antigo 

CPC, art. 323, §3º do 

Regimento Interno 

do STF e art. 7º, §2º 

Sim Sim

Tema de interesse direto do 

recorrente, cujo conhecimento 

técnico contribuirá para a 

compreensão do caso

ADI 4.275 - DPU

Atuação notória; atuação em 

defesa dos direitos de pessoas 

LGBT

art. 7º, §2º lei 

9.868/1999
Sim Sim

Tema relativo à atuação da 

requerente envolvendoas 

finalidades que se propõe a 

cumprir.

RE 845.779 - ANIS

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT; competência 

técnica. 

art. 543-A, §6º, do 

antigo CPC e art. 323, 

§3º do Regimento 

Interno do STF

Sim Sim 

Pertinência temática, 

representatividade e âmbito de 

atuação.

RE 845.779 - ABGLT 

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT

art. 543-A, §6º, do 

antigo CPC e art. 323, 

§3º do Regimento 

Interno do STF

Sim Sim

Pertinência temática, 

representatividade e âmbito de 

atuação.

RE 845.779 - CLAM E LIDIS

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT; competência 

técnica; pluralização do debate 

democrático e legitimidade

art. 482 , §3º do 

antigo CPC
Sim Sim

Pertinência temática, 

representatividade e âmbito de 

atuação.

RE 845.779 - DIGNIDADE

Atuação nacional; atuação notória; 

atuação em defesa dos direitos da 

população LGBT

art. 543-A, §6º, do 

antigo CPC e art. 323, 

§3º do Regimento 

Interno do STF

Sim Não 

Critérios de representatividade e 

âmbito de atuação. No entanto, o 

relator afirma que receberá e 

levará em conta a manifestação da 

RE 845.779 - TRANSGRUPO 

MARCELA PRADO 

Atuação notória; atuação em 

defesa dos direitos da população 

LGBT; organização formada por 

travestis e transexuais; pluralização 

do debate democrático e 

legitimidade

art. 543-A, §6º, do 

antigo CPC e art. 323, 

§3º do Regimento 

Interno do STF

Não Não 

Tempestividade. No entanto, o 

relator afirma que não há prejuízo 

na faculdade de apresentação de 

memoriais. 

RE 845.779 - CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA

Competência técnica; pluralização 

do debate e legitimidade.

art. 138 e art. 543-A, 

§ do antigo CPC, art. 

323, §3º do 

Regimento Interno 

do STF

Não Não

Tempestividade. No entanto, o 

relator afirma que não há prejuízo 

na faculdade de apresentação de 

memoriais. 
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5.1. Ausência de sistemas de oposição  

Para Andersen um dos principais fatores que definem a existência da oportunidade 

jurídica de atuação em um determinado sentido é a existência de sistemas de apoio e sistemas 

de oposição.133 Nos casos que compõem o espaço amostral temos que os sistemas de oposição 

(os que se opõem aos direitos de pessoas trans na sociedade) não se articularam para a atuação 

como amicus curiae.  

Não há nos casos, portanto, amicus curiae que atuem contra os direitos de pessoas trans, 

há apenas manifestações favoráveis nesse sentido, de forma que, fato importante quanto à 

oportunidade jurídica, há apenas sistemas de apoio e nenhum sistema de oposição articulado 

nesse sentido. Uma vez que todos os processos já entraram na pauta de julgamento, segundo a 

prática do Tribunal, não serão aceitos mais amici curiae por uma questão de tempestividade. 

De forma que se caracteriza uma grande particularidade dos casos que compõem o espaço 

amostral, embora haja oposição ferrenha aos direitos de pessoas trans por outras vias políticas, 

nos casos que chegaram ao STF não houve articulação nesse sentido.  

Essa particularidade diferencia os casos em pauta inclusive dos outros casos envolvendo 

a população LGBT, nos quais os sistemas de oposição costumam estar articulados para a 

atuação como amici curiae. É o que se observa, por exemplo, na ADPF132/ADI4277  sobre 

união estável homoafetiva (se opuseram a associação Eduardo Banks e a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil) e na ADO 26 sobre criminalização da homotransfobia (se opuseram 

ANAJURE - Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, Associação Eduardo Banks, 

COBIM - Convenção brasileira das igrejas evangélicas irmãos menonitas e Frente Parlamentar 

da Família e Apoio à Vida).  

 

5.2. Argumentos para o ingresso 

No contexto dos casos analisados, boa parte dos principais argumentos quanto ao 

ingresso no processo na qualidade de amicus curiae busca caracterizar a atuação das 

organizações proponentes como notória, de abrangência nacional ou focada na defesa dos 

direitos humanos de pessoas LGBT. Esses foram os argumentos mais comuns e foram 

apresentados por todos os grupos exceto o Conselho Federal de Psicologia. Outra linha vai no 

                                                 
133 ANDERSEN, E. A. Out of the closets into the courts: Legal Opportunity Structure and Gay Rights Litigation. 

Ann Labor: University of Michigan Press, 2005. p. 7 
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sentido de afirmar o notório saber jurídico ou a capacidade técnica de seus membros. 

Argumentaram assim o Conselho Federal de Psicologia, de forma bem específica, IBDFAM, 

ANIS e CLAM e LIDIS. Também, o conselho Federal de Psicologia, o Transgrupo Marcela 

Prado e CLAM e LIDIS afirmam também ser questão de pluralização do debate democrático e 

de legitimidade. Por fim, as organizações auto-organizadas de pessoas trans, Igualdade e 

Transgrupo Marcela Prado, veem em sua composição uma contribuição que deve ser vista como 

um dos motivos para seu ingresso.  

Ainda, quase a totalidade de pedidos de ingresso (exceto duas manifestações 

intempestivas) pediu, também, a oportunidade de fazer sustentação oral na ocasião do 

julgamento. A oportunidade de sustentação oral para amici curiae já foi objeto de deliberação 

no STF e atualmente é concedida a todos os admitidos no processo134.  

A diferença entre a atuação das entidades é expressiva na forma em que tentam o 

ingresso como amicus curiae, tanto na linguagem quanto nos argumentos para ingresso, 

contudo, neste caso, o tipo de organização não exerce influência. Quer dizer, é notável da 

análise dos pedidos de ingresso a experiência que os representantes de algumas delas têm na 

litigância estratégica em direitos humanos no STF, uma vez que é revelado conhecimento do 

Tribunal e dos argumentos considerados para a admissão (como costumam ser interpretados os 

requisitos da representatividade e da relevância da matéria), o que geralmente se reflete na 

admissão ou não como amicus curiae.  

A relação estabelecida, considerando a análise documental das manifestações e a 

descrição das entidades da própria atuação em outros meios e corroborada pelas já expostas 

informações sobre a atuação obtidas nas entrevistas, é que entidades representadas por 

profissionais com mais experiência nessa arena de atuação, tiveram mais expertise e facilidade 

para atuar nos casos e ter participação no debate no STF.  

 

5.3. Conteúdo dos despachos 

Os principais motivos para negar a participação como amicus curiae foram 

tempestividade e critérios de representatividade e de âmbito de atuação, ao passo que as 

                                                 
134 Ibidem. Cap 3. 
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justificativas para aceitar a participação são relacionadas a pertinência temática e também 

âmbito de atuação e representatividade.  

Quanto à tempestividade, há uma questão a pontuar. O entendimento atual sobre prazo 

de admissão de amici curiae, adotado nos casos em pauta na pesquisa, é que podem ser 

admitidos desde a propositura da ação até a inclusão do processo em pauta de julgamento, o 

que gera alguma incerteza sobre o prazo, uma vez que não é objetivamente determinado135, 

pode ser um óbice à manifestação como amicus curiae.136 

Quanto ao âmbito de atuação chama a atenção que a mesma organização (Grupo 

Dignidade) teve o ingresso aceito na ADI que discutiu a alteração do registro civil e negado no 

RE que trata da questão do uso do banheiro com base nesse argumento. Na ADI o ministro 

relator Marco Aurélio Mello justifica a admissão:  

O processo envolve o reconhecimento de os transexuais poderem modificar o 

prenome e o sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de 

transgenitalização. Trata-se de tema de interesse direto dos associados da entidade 

requerente. Ante o quadro, e considerada tanto a relevância da matéria como a 

representatividade do postulante, surge a conveniência de ouvi-lo. 

Já no Recurso Extraordinário, a justificativa sucinta do ministro Luís Roberto Barroso 

para a não admissão é “Tendo em vista os critérios da representatividade e âmbito de atuação, 

indefiro o pedido”, de forma que não fica explícito o que o ministro entende por esses critérios.  

Em sua dissertação de mestrado acerca da participação da sociedade civil como amicus curiae 

no STF, Eloísa Machado defende a hipótese de que todo despacho denegatório de ingresso 

como amicus curiae deve ser devidamente fundamentado e que é possível recorrer de decisões 

denegatórias sem justificativa, ainda que a previsão expressa em lei seja a de que decisões sobre 

a possibilidade de ingresso como amicus curiae são irrecorríveis137. 

 No caso em pauta, a decisão de não admitir o Grupo Dignidade no processo não parece 

devidamente fundamentada, especialmente considerando a admissão e reconhecimento da 

representatividade em processo com tema correlato. Os despachos, tão díspares, foram 

proferidos com um intervalo de apenas dez dias entre eles.  

Também é possível notar, da análise da argumentação no tópico anterior, que as 

advogadas e os advogados mais experientes na atuação como amicus curiae, conhecendo a 

                                                 
135 Isso significa que o processo pode ser incluído na pauta de julgamento a qualquer momento sem previsão ou 

objetividade quanto ao momento em que essa inclusão ocorrerá, de forma que pode ser durante a preparação de 

pedido de ingresso por parte de alguma entidade antes que seja possível protocolá-lo. 
136 ALMEIDA, E. M. Op cit. 2015. p. 91  
137 ALMEIDA, E.M. Op cit. 2006 Cap 2.  
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postura do Tribunal, costumam defender assertivamente em seus pedidos a abrangência de sua 

atuação. Organizações com representantes menos experientes nesse âmbito podem ser 

prejudicadas por focar em outros argumentos, deixando de comprovar a atuação nacional. Isto 

é, as organizações que destacaram em sua própria descrição a atuação no STF como amicus 

curiae como IBDFAM, ABGLT e ANIS demonstraram essa experiência ao justificar sua 

representatividade de modo compatível com o que costuma ser aceito pelo Tribunal (a 

afirmação veemente da abrangência nacional de sua atuação), ao passo que os grupos auto-

organizados representados por profissionais que não possuíam experiência de atuação no STF  

pareceram enfrentar dificuldades técnicas quando tentaram se articular para atuar nesse âmbito, 

como o grupo Igualdade, que deixou de juntar um documento exigido para o ingresso, e o 

Transgrupo Marcela Prado, que apresentou um pedido de ingresso intempestivo.  

Um ponto relevante no sentido do diálogo institucional foi a postura do ministro relator 

Luís Roberto Barroso no RE 845.779 que, ainda que tenha indeferido algumas participações 

afirmou que a impossibilidade de atuar como amicus curiae não obsta a apresentação de 

memoriais e que levaria as informações em consideração. Na ADI 4.275 nada foi dito nesse 

sentido pelo ministro relator Marco Aurélio Mello.  

 

6. Manifestações como amicus curiae  

6.1. Enquadramentos 

Além das manifestações como pedido de ingresso, já analisadas, que usualmente têm 

foco na admissão no processo, foram observadas as formas de apresentar argumentos para o 

STF nas causas em pauta.  

No desenvolvimento da pesquisa será utilizada a ideia de “framing” para analisar os 

enquadramentos dos discursos observados nas manifestações. Desenvolvido por Erving 

Goffman em sua obra “Frame Analysis” de 1974, o conceito de “framing” passou a ter 

influência significativa na metodologia de análise dos movimentos sociais no início dos anos 
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80138 e é um artifício para orientar a percepção de um discurso de acordo com as intenções e 

percepções do sujeito individual ou coletivo que o profere.139  

A forma como organizações de movimentos sociais enquadram um problema, a violação 

de direitos de pessoas trans e a luta pelo reconhecimento desses direitos, no caso, é um dos 

indicadores do modo como agem e como buscam transformação social. Os quadros (frames) 

atuam como estruturas conceituais para modificar atuais crenças ou construir novas.140  

Os enquadramentos que fundamentam uma determinada demanda são, também, 

essenciais para a caracterização de uma oportunidade jurídica de atuação, surgindo a 

necessidade de identificá-los.141  

Nesta seção os enquadramentos presentes no discurso das entidades são brevemente 

identificados. Para a identificação foram considerados três formas diferentes de manifestação: 

as petições como amicus curiae, os pedidos de ingresso quando apresentaram argumentação 

mais substancial sobre o mérito em pauta (e não somente sobre a admissão) e as sustentações 

orais na qualidade amicus curiae na ocasião do início dos julgamentos. Serão descritos, 

portanto, os principais argumentos observados nas manifestações das organizações, bem como 

o que foi considerado a partir de cada um deles para efeitos de classificação das manifestações 

e preenchimento das tabelas. Junto à descrição dos enquadramentos são apresentados, a título 

de ilustração, trechos das manifestações defendidas.  

A opção por apresentar os enquadramentos de forma mais descritiva se justifica por não 

haver, em geral, diferenças expressivas entre a forma com que organizações de diferentes tipos 

enquadraram o problema nos casos em pauta, o que pode ser consequência da forma de 

construção dos argumentos das manifestações que, como será discutido no capítulo seguinte, 

em geral ficou a cargo apenas de setores jurídicos das entidades. Os principais enquadramentos 

e quais entidades os utilizaram em suas manifestações estão expostos na tabela a seguir.  

 

 

 

                                                 
138 SNOW, David  A.; ROCHFORD JR., E. Burke; WORDEN, Steven K.; BENFORD, Robert D. Frame 

Alignment Processes, Micromobilization and Movement Participation. American Sociological Review, Vol.51, 

No.4. pp.464-481,  Aug.,1986. p. 467.  
139 NUNES, Jordão Horta. Interacionismo simbólico e movimentos sociais: enquadrando a intervenção. Soc. 

estado.,Brasília ,  v. 28, n. 2, p. 257-277,  2013 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922013000200005&lng=en&nrm=iso. p. 263. 
140 Ibidem. p. 264 
141 ANDERSEN, E. A. Out of the closets into the courts: Legal Opportunity Structure and Gay Rights Litigation. 

Ann Labor: University of Michigan Press, 2005. p. 13. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922013000200005&lng=en&nrm=iso
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Tabela 10. Enquadramentos no mérito 

  

 

6.1.1. Direito à identidade de gênero  

Todas as manifestações escritas e quase todas as manifestações em geral defendem o 

reconhecimento e o respeito de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa como um 

direito amparado na dignidade humana. A argumentação se constrói no sentido de que não 

reconhecer à população trans o direito a ser respeitada de acordo com a identidade de gênero 

significa perpetuar uma realidade de angústia e humilhação que não é compatível com esse 

princípio que é fundamento da nossa ordem constitucional. E, ainda, que o princípio da 

dignidade da pessoa humana significa não instrumentalizar pessoas para qualquer fim e, caso 

contrário, continuar a negar esse direito a pessoas trans seria instrumentalizá-las em prol de um 

ideal de vida cisgênero. Os grupos GADvS e ABGLT utilizaram esse enquadramento de forma 

central em suas manifestações:  

A dignidade humana veda que a pessoa seja instrumentalizada para a consecução de 

outros fins (notória doutrina kantiana), ao passo que negar às pessoas transexuais a 

retificação de seu prenome e seu sexo jurídico implica em impor-lhes uma visão 

heterossexista cisgênera de mundo, que prega que somente um prenome coerente com 

o sexo biológico original (ou, ao menos, de acordo com um corpo operado para se 

equivaler ao de pessoa do outro sexo biológico) seria válido, inviabilizando ainda o 

direito fundamental implícito à busca da felicidade, reconhecido pelo STF (ADPF n.º 

132, voto do Min. Celso de Mello), por mantê-las em uma situação de angústia e 

passível de humilhações incompatível com a dignidade humana constitucionalmente 

consagrada (trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 4.275). 

Nessa perspectiva, também se argumenta que a transexualidade seja encarada e 

abordada de forma não patologizante, ou seja, a transexualidade é enquadrada na maior parte 

das manifestações não como uma questão patológica, mas sim como uma experiência 

IDENTIDADE DE 

GÊNERO
IGUALDADE INTIMIDADE SAÚDE LIBERDADE LEGALIDADE PAPEL DO STF

ADI 4.275 - NUANCES E IGUALDADE X X X X X

ADI 4.275 - GADVS E ABGLT X X X X X X

ADI 4.275 - GRUPO DIGNIDADE X X X X X

ADI 4.275 - GRUPO DIGNIDADE (SUSTENTAÇÃO) X X X X X

ADI4.275 - IBDFAM (PEDIDO DE INGRESSO) X X X X

ADI 4.275 - IBDFAM (SUSTENTAÇÃO ORAL) X X X

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS (PEDIDO DE INGRESSO) X X X X

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS (MANIFESTAÇÃO) X X X X X

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS (SUSTENTAÇÃO) X X X X X X

RE 845.779 - ABGLT (MANIFESTAÇÃO) X X X X X

RE 845.779 - ABGLT (SUSTENTAÇÃO) X X X X

RE 845.779 - CLAM E LIDIS (PEDIDO DE INGRESSO) X X X X X

RE 845.779 - CLAM E LIDIS (MANIFESTAÇÃO) X X X X X

RE 845.779 - CLAM E LIDIS (SUSTENTAÇÃO) X X X X X X

RE 845.779 - TRANSGRUPO MARCELA PRADO X
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identitária. No âmbito da Medicina, a transexualidade é, sob o nome disforia de gênero, 

patologizada até os dias de hoje. O que quer dizer que é descrita como patologia em documentos 

oficiais para diagnóstico, como o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais e o Código 

Internacional de Doenças. A descrição nos documentos mencionados bem como o tratamento 

da questão de forma patologizante em geral fazem com que a experiência transexual seja vista 

de forma universalizada, com sintomas e características semelhantes e um modelo de transexual 

a ser seguido142. Assim sendo, encarar a transexualidade de forma patologizante seria 

instrumentalizar pessoas trans a um ideal de vida cisgênero.  

Defende-se aqui, ainda, a possibilidade de se adotar uma compreensão não-

patologizante das identidades transgêneras (identidades transexual e travesti), de sorte 

a, mediante a parcial procedência do pleito formulado pela Procuradoria-Geral da 

República, deferir-se o pleito de retificação de prenome e sexo jurídico não só sem 

cirurgia de transgenitalização, mas também sem a necessidade de apresentação de 

laudos psiquiátrico e psicológico, algo inclusive já defendido no Brasil pelo Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo, como adiante demonstrado (pp. 51-53 desta 

peça). Isso porque o direito à identidade de gênero relaciona-se com a autonomia 

moral da pessoa, inerente à dignidade da pessoa humana, que não pode ser 

condicionado a cirurgias ou à autoridade médica... A Lei de Identidade de Gênero 

argentina (Ley 26.743/20126) é um marco paradigmático nesse sentido, cujo resultado 

pode perfeitamente ser atingido pela concretização da principiologia constitucional, 

adiante explicitada.  (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por ABGLT e GADVS na ADI 4.275). 

GADVS, ABGLT, CLAM e LIDIS e Grupo Dignidade se colocam veementemente 

contra essa instrumentalização das pessoas trans e se preocupam especificamente em falar da 

transexualidade como uma experiência identitária, afastando a caracterização como uma 

doença. Essa abordagem faz realçar uma grande pauta da militância trans que é a 

despatologização das identidades trans. Esse tipo de abordagem inclui em geral uma 

argumentação que não só defende a aquisição de direitos independente de cirurgia de 

transgenitalização como também que não dependa de outros critérios medicalizantes, tais como 

laudos psicológicos ou psiquiátricos, tratamento hormonal ou outros procedimentos.  

Na ADI sobre alteração do registro civil, inclusive, os amici curiae GADVS e ABGLT, 

CLAM e LIDIS e GRUPO DIGNIDADE, estes últimos também veementemente em suas 

sustentações orais, se colocam contrários em parte ao pedido inicial da PGR, uma vez que este 

mantém requisitos patologizantes (como laudos e terapias) nos casos em que não for realizada 

cirurgia de transgenitalização. Revelando, ainda, uma possibilidade de atuação dos amici curiae 

ao questionar e disputar os termos em que os direitos poderão ser reconhecidos. Isto é, não é 

possível para essas entidades atuantes como amici curiae levar ações do controle abstrato ao 

                                                 
142 BENTO, B. Pouco saber para muito poder: a patologização do gênero. In: Políticas de enfrentamento ao 

heterossexismo: corpo e prazer. (Org). Fernando Pocahy. Porto Alegre: Nuances, 2010. p.62. 
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STF por não estarem legitimadas, mas, uma vez que outro órgão o faz, ao verem a oportunidade 

jurídica de atuar como amici curiae e discordarem dos meios pelos quais o direito é defendido 

na inicial podem disputar esses termos na construção do debate.  

Nesse contexto, a questão da transexualidade, por subverter o alinhamento 

supostamente convencional entre sexo e gênero, vem sendo tratada, pela medicina, 

como uma patologia, desde sua inclusão no Código Internacional de Doenças, em 

1980. Atualmente, documentos de referência da área médica, como a própria 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10), publicada pela Organização 

Mundial de Saúde, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV), da Associação de Psiquiatria Americana, a preveem sob o rótulo de 

“transtornos” e “disforias” de gênero. 

Essa abordagem vem sendo questionada por diversos flancos, seja a partir da própria 

medicina, que reconhece a dificuldade de definir o sexo biológico diante da 

pluralidade de elementos a serem considerados e que nem sempre levam a resultados 

coincidentes; seja por parte do ativismo trans, que, de um lado busca combater o 

estigma da patologização e, de outro, reivindicar seus direitos; seja, ainda, por parte 

de teorias contemporâneas identificadas sob o rótulo queer, que questionam o próprio 

conceito de “sexo” como dado natural, afirmando, ao revés, tratar-se de construção 

cultural erigida socialmente. (Trecho do memorial como amicus curiae apresentado 

por CLAM e LIDIS na ADI 4.275) 

Nesse sentido discordante da petição inicial, também foi construída pelos amici curiae 

uma questão terminológica de extrema relevância: embora a peça da PGR seja relativa a 

“transexuais”, os amici curiae tendem a usar termos mais abrangentes. Os grupos Nuances e 

Igualdade direcionam sua manifestação a “travestis” em variados momentos, o Conselho 

Federal de Psicologia e os grupos CLAM e LIDIS utilizam “pessoas trans” como termo guarda-

chuva e o Transgrupo Marcela Prado, o Grupo Dignidade e o GADvS e a ABGLT, bem como 

Maria Berenice Dias representando o IBDFAM em manifestação durante o início do julgamento 

do RE sobre alteração do registro civil, usam e defendem o uso do termos “transgêneros”, 

também como termo guarda-chuva.  

A questão do termo foi levantada por Maria Berenice Dias ao subir na tribuna durante 

o julgamento do RE sobre alteração do registro civil, na ocasião em que apenas o RE foi 

apregoado por ausência de quórum para julgar a ADI sobre o mesmo tema. Após o voto 

favorável do relator ministro Dias Toffoli que, no entanto, utilizou o termo “transexuais”, a 

representante do IBDFAM defendeu o uso do termo “transgêneros”. Na mesma ocasião, após 

o pedido de vista do Ministro Marco Aurélio, Paulo Iotti, representante de GADvS e ABGLT, 

tentou levantar questão de fato sobre a terminologia utilizada, mas foi impedido de terminar sua 

manifestação pela ministra presidente Cármen Lúcia, diante do que o ministro Dias Toffoli 

sugeriu a apresentação de memoriais. No início de 2018, GADvS e ABGLT, então, 

protocolaram memorial com pedido de esclarecimento quanto ao uso do termo e também novas 

informações como a recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o 
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tema. Além disso, Paulo Iotti despachou com as assessorias dos onze ministros sobre o uso do 

termo.143  

O direito à identidade de gênero também foi utilizado na caracterização da 

transexualidade como transgressão dos padrões de gênero impostos por uma sociedade sexista. 

Para pessoas trans, o gênero não coincide com o designado no nascimento. E, nessa forma de 

argumentação, questionou-se as expectativas sexistas, heteronormativas e cissexistas que se 

tem por meio dessa designação no momento do nascimento, que instrumentaliza a vida de 

pessoas trans a um ideal imposto.  

O gênero é encarado nessa linha argumentativa como uma construção histórica, política 

e social, que se altera entre sociedades e ao longo do tempo e foi historicamente um instrumento 

de controle social e de subjugação de mulheres. Também nesse sentido, argumenta-se que o 

gênero é antes social do que biológico, identificamos e interagimos com as pessoas no nosso 

dia a dia sem conhecimento sobre a genitália delas. 

Transexuais são tradicionalmente definidos(as) como pessoas cuja identidade de 

gênero é dissonante do gênero socialmente atribuído a seu sexo biológico, ou seja, 

como pessoas que se identificam com o sexo oposto – ou, mais tecnicamente, com o 

gênero oposto àquele que se espera que ela assuma em razão de seu sexo 

(especificamente, sua genitália, biologia etc). Essa definição decorre da noção 

tradicional de gênero, classicamente relacionado à masculinidade e à feminilidade (ao 

binarismo de gêneros), ou seja, às características e condutas que se esperam das 

pessoas (e a elas imputadas) em razão de seu sexo biológico (as características 

socialmente atribuídas às pessoas em razão de seu sexo biológico), criadas por 

psiquiatras (cisgêneros) que naturalizaram o binarismo de gêneros, conceito este 

consagrado por volta das décadas de 1940 e 1950. Contemporaneamente, há quem 

defenda gênero como uma construção histórica, política e social, que muda de 

sociedade para sociedade, de tempos em tempos, ao longo da história, o qual (o 

gênero) foi historicamente utilizado como um mecanismo de controle social (basta 

lembrar como a mulher era inferiorizada relativamente ao homem no casamento civil 

heteroafetivo). (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 4.275). 

O Transgrupo Marcela Prado, em seu pedido de ingresso, vai além dos argumentos 

apenas relacionados à admissão e constrói sua peça sobre a transexualidade enquanto 

transgressão da norma de gênero, trata-se da manifestação em formato mais diferente e menos 

padronizado de forma jurídica entre as apresentadas. Em uma seção chamada de “informações 

relevantes e preliminares” o grupo faz uma crítica aos padrões de gênero e uma exposição da 

experiência transgressora de gênero para pessoas trans.  

Quando uma pessoa se autodenomina travesti ou transexual ela não está reivindicando 

para si a apropriação de ser homem ou mulher, está exatamente problematizando esse 

                                                 
143 IOTTI, Paulo. “STF e TSE fazem história ao afirmar cidadania de transexuais e travestis.” Justificando, 02 mar. 

2018. http://justificando.cartacapital.com.br/2018/03/02/stf-e-tse-fazem-historia-ao-afirmar-cidadania-de-

transexuais-e-travestis/#_ftn14  

http://justificando.cartacapital.com.br/2018/03/02/stf-e-tse-fazem-historia-ao-afirmar-cidadania-de-transexuais-e-travestis/#_ftn14
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/03/02/stf-e-tse-fazem-historia-ao-afirmar-cidadania-de-transexuais-e-travestis/#_ftn14
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“cistema”, tal qual o amplamente divulgado por Judith Butler da hetenormatividade 

(BUTLER, 2010, p. 24) que está posto, está opondo a categoria cisgênera à 

transgênera. A ‘categoria’ mulher está autocompreendida pela matriz de 

inteligibilidade que essas pessoas apresentam – quando (mulher) transgênera ou 

travesti. Ocorre que cisgênera vem da compreensão da conformidade do corpo 

sexo/gênero/desejo atribuído; enquanto que às pessoas transgêneras essa 

conformidade em algum grau será divergente (divergente da norma 

sexo/gênero/desejo); dizendo de outra forma a cisgeneridade está posta para as 

pessoas ‘conformes’ aos seus atributos já a transgeneridade está posta para pessoas 

‘não conformes’, que em algum momento tornam-se divergentes; (Trecho do pedido 

de ingresso apresentado pelo Transgrupo Marcela Prado no RE 845.779). 

 

6.1.2. Igualdade 

Trata-se de argumentos centrais em muitas manifestações e também um dos 

enquadramentos observados mais frequentemente, estando presente em quase todas as 

manifestações escritas, uma vez que só é possível estar de acordo com o princípio da igualdade, 

abordada principalmente em seu sentido material com o tratamento não discriminatório de 

pessoas trans.  

Nesse sentido, na ADI sobre alteração do registro civil defende-se, resumidamente, que 

não garantir a alteração do registro civil para pessoas trans é um tratamento discriminatório e 

não igualitário, enquanto no RE sobre o uso do banheiro defende-se que não reconhecer que 

cabe indenização pela situação discriminatória e constrangedora em pauta fere a igualdade 

material. Em ambos os casos deixar de atuar na garantia de direitos para um grupo tão 

vulnerável ajuda a perpetuar a realidade discriminatória enfrentada.  

Ainda, o ordenamento constitucional vigente consagra a igualdade enquanto um 

princípio que engloba o direito ao reconhecimento. Sob esta perspectiva, a igualdade 

proíbe expressamente discriminações odiosas fundamentadas em sexo (art.3°, IV e 

art. 5° caput), buscando conferir aos indivíduos o igual reconhecimento, sob a 

perspectiva constitucional, das diversas formas de vida que possam eleger ou 

apresentar – ainda quando divirjam da concepção dominante acerca do que é uma 

“boa vida”, ou quais são as “escolhas certas” que devem ser tomadas (Trecho do 

memorial de amicus curiae apresentado por CLAM e LIDIS no RE 845.779) 

O enquadramento do problema como uma questão de igualdade, alinhado à dignidade, 

também é usado no sentido de rebater críticas que colocam como impedimento ao 

reconhecimento dos direitos em pauta nas ações, por exemplo, que pessoas trans poderiam usar 

o banheiro de forma indevida ou alterar os documentos com intenções escusas.  

Essas afirmações são discriminatórias ao pressupor a má-fé de pessoas trans sem que 

nada tenham feito, o que não ocorre com pessoas cisgêneras nesse caso (que podem utilizar o 

banheiro livremente e têm mais facilidade para alterar o registro civil) e não pode ocorrer de 
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forma alguma. Não há qualquer prejuízo a terceiros na garantia desses direitos. Quanto ao 

banheiro, não faz sentido negar um direito tão básico devido a receios baseados em 

preconceitos. A dita preocupação com a segurança de mulheres cisgêneras coloca a opressão 

estrutural de gênero sofrida por essas mulheres nas costas de um grupo vulnerável e 

marginalizado. A segurança de mulheres, cis e trans, nos banheiros e demais espaços deve ser 

devidamente garantida e não é perpetuando uma situação de exclusão, violência e discriminação 

que isso será feito. Já quanto a questão da alteração do registro, para garantir a segurança 

jurídica as formas de identificação das pessoas são complexas (números de documentos, 

filiação), de forma que não há óbice para que a alteração do prenome em desacordo com a 

identidade de gênero seja conferida, como amplamente é para pessoas cisgêneras144.  

 

6.1.3. Intimidade 

Considerando que a Transexualidade faz parte da esfera privada da vida da pessoa, 

destacadamente CLAM e LIDIS, Grupo Dignidade, IBDFAM e GADVS e ABGLT defendem 

que ela tem a prerrogativa de evitar que as pessoas em geral tenham conhecimento dela, ao 

menos que seja de seu interesse informar. Trata-se de um argumento importante tanto na 

questão da retificação dos documentos, para que possam de fato refletir quem a pessoa é e como 

é vista em seu cotidiano, quanto no enfrentamento a quaisquer situações discriminatórias e de 

exposição, como a questão dos banheiros. Quanto à questão do registro civil, esses direitos 

também foram usados para refutar a prática de averbar na certidão de nascimento que a mudança 

se deu por decisão judicial. 

Ao exibir seus documentos pessoais, está o transexual compelido a expor sua 

privacidade e intimidade, tendo que explicar o porquê da sua documentação expressar 

realidade discrepante da vivenciada interna e socialmente, abalando profundamente 

sua saúde psicológica, excluindo-o do convívio social, familiar e, do trabalho e 

educação formais. (Trecho do pedido de ingresso apresentado pelo IBDFAM na ADI 

4.275) 

 

6.1.4. Saúde 

Considera-se nesse enquadramento, primeiramente, de acordo com definição da OMS, 

que um bom estado de saúde não significa somente a ausência de patologias, deve também levar 

em consideração o bem-estar psíquico-social. Desta forma, mesmo em abordagens não 

                                                 
144   CÔRTES, Ana de Mello. Discriminação judicial por identidade de gênero: diagnóstico e alternativas. 2015. 
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patologizantes das identidades trans, é possível a argumentação no sentido de que a série de 

violências e negações de direitos a pessoas trans, que seriam perpetuadas com decisões 

desfavoráveis, fazem com que o direito à saúde dessas pessoas seja ameaçado. Levam essas 

questões relativas a saúde em consideração, nesse sentido, especialmente IBDFAM, CLAM e 

LIDIS, GADVS e ABGLT. 

Sendo a saúde definida pela Organização Mundial de Saúde (na sua Constituição da 

Organização Mundial de Saúde, de 1948) como o completo estado de bem-estar físico, 

psíquico e social e não o mero estado de não-patologia, consideramos que o transexual 

pode ser considerado como de saúde prejudicada – não por ser detentor de uma 

patologia, mas por não ter um bem-estar psíquico e/ou social por conta da dissociação 

de seu sexo físico em relação a seu sexo psíquico, podendo a expressão disforia de 

gênero (SIC) ser entendida neste contexto (de necessidade de possibilitar o bem estar 

psíquico e social da pessoa transexual – e travesti). (Trecho do pedido de ingresso 

junto a manifestação como amicus curiae apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 

4.275). 

Quanto ao enquadramento de saúde em um sentido físico, destacam-se as manifestações 

contrárias à prática de obrigar a realização de cirurgia de transgenitalização àquelas pessoas 

trans que desejam alterar seu registro civil. É defendida de forma recorrente na ADI sobre 

alteração do registro civil, a impossibilidade, de qualquer forma, de colocar um procedimento 

cirúrgico invasivo como requisito para reconhecimento das identidades trans e garantia de 

direitos básicos. Já no RE sobre o uso do banheiro apenas a ABGLT usou o enquadramento 

nesse sentido. Além da gravidade do procedimento, temos que muitas vezes as pessoas podem 

por diversos motivos não querer ou não poder passar por ele e é preciso considerar também que 

se trata de um procedimento com custos elevados, inacessível para a maior parte dessa 

população (situação agravada pelos demais contextos de exclusão, como do mercado de 

trabalho). Na realidade brasileira, apenas 6 hospitais, localizados em grandes centros, estão 

habilitados a realizar a operação e, embora a realização seja prevista pelo SUS, a fila enfrentada 

chega a durar décadas.  

Nesse sentido, é fundamental destacar que a cirurgia de transgenitalização é sendo um 

procedimento complexo e invasivo que oferece riscos que podem ser fatais para 

pessoas com determinada condição clínica. A exigência da cirurgia para a retificação 

cirúrgica transfere para a mera alteração cartorária do nome e sexo o risco de um 

procedimento cirúrgico de alta complexidade, em total descompasso com a 

fundamentalidade do direito envolvido. 

Ademais, importante destacar que nem todas as pessoas trans têm o desejo de realizar 

a cirurgia, seja por considerarem-na desimportante, seja por estarem confortáveis com 

a sua genitália na forma atual. Submeter este direito a esta condicionante impõe uma 

espécie de roteiro biográfico único sobre quem seria o “verdadeiro transexual”, isto é, 

somente aquela pessoa que deseja a alteração da sua genitália. (Trecho da 

manifestação como amicus curiae apresentada por CLAM e LIDIS na ADI 4.275). 

Uma outra forma de utilizar o enquadramento da saúde, mais rara, observada apenas nas 

razões de amici curiae apresentadas por Nuances e Igualdade, é, ainda que com o mesmo 
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objetivo final das demais manifestações, abordar a Transexualidade como relacionada a 

distúrbios listados no CID e no DSM. Nessa abordagem, a caracterização da transexualidade 

como uma patologia, reconhecida pela medicina, é utilizada como um dos fundamentos para 

que se garanta os direitos em pauta para essas pessoas. 

Na espécie humana, o sexo biológico de um indivíduo nem sempre corresponde à sua 

identidade de gênero, isto é, o gênero com que esse indivíduo se identifica e cujo papel 

social ele procura assumir. Recebe a denominação de transexual o individuo cuja 

identidade de gênero é oposta ao seu sexo biológico. No Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM), um manual de classificação de transtornos 

mentais publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, descreve-se uma 

condição denominada Transtorno de Identidade de Gênero (Gender ldentity Disorder, 

aqui referido por TIG)', que afeta indivíduos transexuais. 

Além do DSM, outras fontes médicas também apontam para a distinção entre gênero 

e sexo. O sexo é definido no momento da concepção do feto, quando da junção de 

dois cromossomos sexuais, sendo que, se XX, o sexo será "feminino" e, se XV, o sexo 

será "masculino". Já o gênero só pode ser definido um pouco mais tarde, quando a 

gônada indiferenciada envia uma espécie de "mensagem" (hormônios) ao SNC 

(sistema nervoso central), mais especificamente ao hipotálamo, que aceitará ou 

repelirá a mensagem, estabelecendo irreversivelmente o que é entendido como o 

futuro sexo psicológico (masculino ou feminino) do indivíduo e que o acompanhará 

pelo resto da vida. Roberto Farina afirma que o diagnóstico sexual se baseia em "um 

aspecto pluridimensional: genético, gonodal, hormonal, morfológico, psíquico e até, 

em última instância, jurídico."'. Qualquer um dos aspectos citados pode ser utilizado 

na determinação do sexo do indivíduo, embora seu uso isolado tenha pouco valor por 

ser indubitavelmente falho. Por isso, para Farina, o padrão psicológico (identidade de 

gênero) é soberano e impõe-se ao padrão orgânico, de forma que apenas aquele 

deveria ser levado em consideração para determinar o ‘verdadeiro e real sexo do 

individuo’. 

A transexualidade não é, então, mero fato social, irrelevante às ciências naturais. É 

também condição reconhecida pela Psiquiatria, e passível de diagnóstico médico. 

Além da constatação sociológica de que existem indivíduos que de fato identificam-

se e portam-se como membros de sexo oposto aos de seus corpos, existe, portanto, a 

confirmação dessa condição pela medicina. Não se sustenta, então, que o sexo 

biológico seja correspondente ao gênero em todos os seres humanos. Vale dizer, 

ainda, que testes cromossômicos são contra-recomendados para o diagnóstico do 

TIG'. (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae apresentado por 

Nuances e Igualdade na ADI 4.275)   

Essa diferença no enquadramento da transexualidade (aqui como questão de saúde, 

patologia, e não como identidade de gênero como nos demais amici) é a maior diferença e 

discordância de abordagem observada, ainda que com o mesmo objetivo final, qual seja a defesa 

da possibilidade de retificação do registro para pessoas trans sem necessidade de cirurgia de 

transgenitalização. A abordagem apresentada pelos grupos Nuances e Igualdade é fruto do 

trabalho de um grupo de acadêmicos de direito que, embora bem-intencionados, redigiram esses 

trechos com uma abordagem medicalizante e de uma parceria que se efetivou sem que os 

participantes não ligados ao direito dos grupos proponentes realmente tomassem parte na 

elaboração da peça protocolada.  
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6.1.5. Liberdade 

A busca pelo reconhecimento de direitos de pessoas trans é enquadrada como uma 

questão de liberdade no sentido de que os indivíduos possuem autonomia para decidir sobre e 

para perseguir seus planos de vida, o que inclui a manifestação social do gênero e a 

autodeterminação sexual (como já dito no uso deste enquadramento alinhado à dignidade 

humana). Uma vez que é uma liberdade positiva, deve ser também possibilitada e garantida de 

fato.  

A Constituição garante o direito à liberdade de um modo geral no art. 5°, caput 

especificando-o em seguida em diversos incisos do mesmo artigo. Essa liberdade 

consiste em manifestar seu pensamento e sua opinião (proibição de limitações e 

censuras de caráter político, art. 5º, IV), bem como na liberdade de consciência e 

crença (proibição de censuras e escolhas de religiões oficiais, art. 5º, VI), liberdade de 

manifestação cultural e artística (art. 5º, IX). Finalmente o art. 5º nesse rol de defesa 

da liberdade inclui o inciso X: a liberdade também consiste em dispor de sua própria 

vida privada, sendo vedado ao Estado e aos particulares impedirem que cada um viva 

sua vida como quer. As escolhas só podem ser legitimamente limitadas quando violem 

direito alheio. (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por Nuances e Igualdade na ADI 4.275). 

 

6.1.6. Legalidade 

Esse argumento é especialmente importante para os casos que tratam de retificação de 

prenome e sexo no registro civil. O entendimento demonstrado por muitas das organizações é 

que a lei de registros públicos não exclui de forma alguma a alteração do registro por pessoas 

trans bem como não exige requisitos específicos dessas pessoas, de forma que uma 

interpretação da lei que seja compatível com a Constituição Federal de 1988 deve possibilitar 

para pessoas trans a alteração em igualdade de condições com pessoas cisgêneras.  

De acordo com a Lei de Registros Públicos o prenome é definitivo, mas a própria lei 

traz exceções como constrangimento, existência de apelido público notório e erro. Esse ponto 

demonstra que essas exceções são também aplicáveis aos casos de pessoas trans, de forma que 

a única interpretação possível de acordo com a totalidade dos princípios da Constituição Federal 

de 1988 é a aplicação sem que sejam criados requisitos discriminatórios em prejuízo de um 

grupo, de forma que não é necessária a criação de quaisquer novos diplomas legais para que 

seja possível a alteração pretendida por pessoas trans. 

Sobre a literalidade normativa, não há nada no artigo 58 da Lei de Registros Públicos 

que impeça a interpretação conforme pleiteada na exordial. Ora, dito dispositivo legal 

se limita a afirmar que o prenome é passível de ser substituído por apelido público 

notório, ponto. Não há nada, absolutamente nada, na literalidade do texto normativo 

que impeça transexuais (e travestis) de retificarem seu prenome e sexo jurídico 
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independentemente de cirurgia de transgenitalização. Ao contrário, a literalidade 

normativa admite que transexuais (e travestis) que provarem ter um apelido público 

notório distinto de seu prenome civil possam substituir este por aquele: não há 

nenhuma discriminação na literalidade normativa, e, como se sabe, segundo a melhor 

hermenêutica, onde a lei não discriminou, não cabe ao intérprete discriminar 

(diferenciar para negar direitos). (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de 

amicus curiae apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 4.275)  

Esse enquadramento é amplamente observado nas manifestações na ADI sobre alteração 

do registro civil e é também utilizado, para combater o pretexto de defesa da segurança jurídica 

utilizado no questionamento à possibilidade de alteração do registro civil para pessoas trans. 

Nesse sentido, alinhado ao enquadramento de igualdade, uma vez que as condições legais 

previstas e usualmente aplicadas para pessoas cisgêneras garantem o direito também para 

pessoas trans sem quaisquer prejuízos, se aplicadas com igualdade.  

As entidades que se utilizaram desse enquadramento para defender a possibilidade 

trouxeram à tona que não há incompatibilidade entre a segurança jurídica e a possibilidade de 

alteração de registro para pessoas trans, como já se reconhece que não há em outras formas de 

alteração do registro previstas pela lei de registros públicos, como o casamento ou a mudança 

por decisão judicial muito aceita para pessoas cisgêneras. A identificação da pessoa é complexa, 

dependendo também de outros dados além do nome, como números de documentos e filiação. 

Ademais, a alteração do registro garante a veracidade registral e a correspondência dos 

documentos com a realidade vivenciada. Argumentam nesse sentido Nuances e Igualdade, 

GADVS e ABGLT e CLAM e LIDIS.  

A alteração do sexo civil tampouco eximiria a pessoa transexual de responsabilidade 

penal (parecer da Presidência, fl. 59; parecer da AGU, fl. 110), cível ou tributária 

(parecer da AGU, fl. 110). 

Isso porque a continuidade da titularidade das obrigações não se prende ao prenome 

e ao sexo, sendo garantida por uma complexa caracterização da pessoa, que abrange 

o número de inscrição no CPF e no RG, a filiação, o número da conta, o endereço 

residencial e comercial etc. 

A responsabilidade penal igualmente poderia ser garantida mediante aviso às 

autoridades competentes durante o processo judicial que garante a alteração do 

prenome e do sexo civil, ou assegurando a resolução de dúvidas mediante consulta 

autorizada judicialmente ao assento do registro civil. (Trecho do pedido de ingresso 

junto às razões de amicus curiae apresentado por Nuances e Igualdade na ADI 4.275) 

 

6.1.7. Papel do STF 

Diante da realidade de violência e discriminação exposta com os demais argumentos, 

alguns amici curiae, Grupo dignidade, CLAM e LIDIS nas duas causas e ABGLT no RE sobre 

o uso do banheiro, bem como todas as sustentações orais, cobram da corte um posicionamento 

e uma atuação em prol da vida dessa população. Num contexto que envolve uma minoria tanto 



91 

 

numérica e social e no qual a conjuntura é desfavorável para avanços por outros meios, eles 

defendem que direitos fundamentais não podem esperar e que a atuação do Supremo Tribunal 

Federal é necessária, como já foi no passado, para garantir a efetivação da Constituição Federal 

de 1988 e assegurar a cidadania a essas pessoas.  

Com efeito, este e. Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função de Corte 

Constitucional tem firmado uma irrepreensível trajetória jurisprudencial tendente à 

proteção de minorias sexuais, raciais e de gênero. 

 Esta atuação, destaque-se, é constantemente acompanhada da irrefutável afirmação 

de que cabe eminentemente ao Supremo Tribunal Federal promover a proteção de 

minorias marginalizadas. (trecho da manifestação como amicus curiae apresentada 

por CLAM e LIDIS no RE 845.779). 

 

6.2. Estratégias argumentativas 

Também foram identificadas na pesquisa documental as principais estratégias 

argumentativas utilizadas nas manifestações, que serão expostas e descritas nesta seção. Trata-

se de elementos de persuasão utilizados na construção narrativa junto aos enquadramentos, ou 

seja, elementos trazidos nas manifestações junto aos argumentos para fortalecê-los e auxiliar 

no convencimento. Assim como os enquadramentos, as principais estratégias argumentativas 

serão aqui apresentadas de forma descritiva e estão expostas na tabela a seguir: 

Tabela 11. Estratégias argumentativas 

 

JURISPRUDÊNCIA

RETOMADA DOS 

ARGUMENTOS 

DE OUTRA 

MANIFESTAÇÃO

FALAS DE 

PESSOAS 

TRANS 

LEVADAS AO 

TRIBUNAL

EXPOSIÇÃO DO 

POSICIONAMENTO 

DE ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

OU CONSELHOS 

ESPECIALIZADOS

EXPOSIÇÃO 

DE RELATOS 

DE 

VIOLÊNCIA

DIREITO 

COMPARADO

ADI 4.275 - NUANCES E IGUALDADE
STF (ADPF 132 e HC 

82.424) e TJs
x x

ADI 4.275 - GADVS E ABGLT 

STF (ADPF 132 e 

ADPF 54), STJ, TJs e 

primeira instância

x x x x

ADI 4.275 - GRUPO DIGNIDADE
TJs e primeira instância x x x x

ADI 4.275 - GRUPO DIGNIDADE (SUSTENTAÇÃO)
STF (ADPF 132) e TJs x x x

ADI4.275 - IBDFAM (PEDIDO DE INGRESSO)
STF (ADPF 132), STJ e 

TJs
x

ADI 4.275 - IBDFAM (SUSTENTAÇÃO ORAL)
STF (de modo genérico) x x x

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS (PEDDO DE INGRESSO) STF (RE 845.779) x x x

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS (MANIFESTAÇÃO)

STF (ADPF 132/ADI, 

4.277, ADPF 347, RE 

845.779 - julgamento 

interrompido, RE 

635.659 e ADPF 54)

x x x

ADI 4.275 - CLAM E LIDIS (SUSTENTAÇÃO)
STF (ADPF 132) e STJ x x

RE 845.779 - ABGLT (MANIFESTAÇÃO) STF (ADPF 132) x x x

RE 845.779 - ABGLT (SUSTENTAÇÃO) STF (ADPF 132) x x

RE 845.779 - CLAM E LIDIS (PEDIDO DE INGRESSO) x x

RE 845.779 - CLAM E LIDIS (MANIFESTAÇÃO)

STF (ADPF 132/ADI 

4.277, RE 635.659, 

ADPF 54)

x x x

RE 845.779 - CLAM E LIDIS (SUSTENTAÇÃO) STF (ADPF 132) x x x

RE 845.779 - TRANSGRUPO MARCELA PRADO
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6.2.1. Jurisprudência 

Foi apresentada jurisprudência, principalmente do STF, na quase totalidade das 

manifestações. Em um número menor de vezes foram apresentadas decisões de outras 

instâncias, usadas tanto no sentido de mostrar que existem decisões de acordo com o modo que 

se espera que o STF decida quanto no de expor como são incoerentes decisões existentes 

contrárias às pautas defendidas.  

Já quanto a menções a casos anteriores julgados pelo STF, em geral buscava-se trazer 

para os autos o reconhecimento de importantes conceitos e garantias para as demandas em 

questão. A decisão mais lembrada foi a da ADPF 132, na qual o Tribunal reconheceu a união 

estável homoafetiva como unidade familiar. 

Quanto à ADPF 132, que reconheceu a união estável homoafetiva, passo a descrever 

como cada uma das manifestações que a mencionou utilizou esta estratégia argumentativa. Os 

grupos Nuances e Igualdade destacaram que no voto do ministro Celso de Mello na ADPF 

foram reconhecidos os princípios de Yogyakarta145, que preveem também os direitos pleiteados 

para pessoas trans e, ainda, que no acórdão em tela o STF estabelece a proteção da vida privada 

no âmbito da sexualidade e entende que é proibido discriminar as pessoas sexualmente. 

GADVS e ABGLT em sua manifestação na ADI sobre alteração do registro civil igualmente 

realçaram o entendimento do Tribunal no sentido de ser vedado discriminar as pessoas 

sexualmente, além de lembrarem que a decisão reconhece o direito fundamental implícito à 

busca da felicidade e, mais, que o voto do Ministro Gilmar Mendes questiona o argumento da 

vontade do legislador. CLAM e LIDIS em sua manifestação na ADI sobre alteração do registro 

civil citaram especificamente os votos dos ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, este por 

defender o livre desenvolvimento da personalidade e aquele por reconhecer como função 

precípua do STF a proteção dos direitos fundamentais de minorias. Também destacaram que a 

decisão em comento, bem como as do RE 635.659146 e da ADPF 54147, reconhece a autonomia 

privada como elemento da dignidade da pessoa humana. Já no RE sobre o uso do banheiro, 

CLAM e LIDIS em sua manifestação falaram sobre a ADPF 132 defendendo, do mesmo modo, 

o papel do STF na proteção de minorias marginalizadas e o reconhecimento da autonomia 

                                                 
145 Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação a orientação sexual e 

identidade de gênero. 
146 O RE 635.659 discute a tipificação do porte de drogas para uso pessoal, até o momento apenas três dos onze 

ministros votaram. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de 

drogas. Os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso restringiram a descriminalização ao porte da maconha.  
147 A ADPF 54 garantiu no Brasil a possibilidade de interrupção da gestação de feto anencefálico.  
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privada como integrante da dignidade da pessoa humana (novamente citando a ADPF 54 e o 

RE 635.659 nesse sentido), acrescentando, ainda, que em seu voto o ministro Gilmar Mendes 

defende que é vedado ao Estado obstar a busca dos indivíduos pela felicidade, uma vez que a 

dignidade da pessoa humana requer a possibilidade de realização de metas e projetos. Em sua 

sustentação oral no mesmo RE CLAM e LIDIS mencionaram apenas o voto do ministro Ayres 

Britto no sentido de reconhecer a sexualidade como dado elementar da criatura humana em sua 

intrínseca dignidade. Segundo a manifestação do IBDFAM, a decisão na ADPF em questão 

determina que a ordem constitucional não tolera discriminação e preconceito e que os 

estigmatizados devem ser incluídos, os grupos vulneráveis devem ser emancipados e o 

preconceito e a discriminação não podem ser perpetuados. Por fim, a ABGLT fala da ADPF 

132 em sua manifestação escrita e em sua sustentação oral também no RE sobre o uso do 

banheiro em sentido semelhante, destacando o voto do ministro Marco Aurélio no sentido de 

que não reconhecer a união estável homoafetiva como família implica instrumentalizar 

homossexuais a um ideal heterossexista de sociedade (utilizando a concepção kantiana de 

dignidade humana), e o voto do ministro Gilmar Mendes quanto à necessidade de atuação 

positiva do STF em temas de direitos fundamentais, como no próprio caso da ADPF em que a 

atuação foi maximalista e contramajoritária. Na sustentação oral, complementarmente, é 

destacada a oportunidade que o Tribunal tem de, como naquela ocasião, reconhecer importante 

direito social e estender a cidadania plena a um grupo discriminado de pessoas. 

Além das já descritas menções à jurisprudência do STF, CLAM e LIDIS mencionam 

tanto em seu pedido de ingresso quanto em sua manifestação posterior na ADI sobre alteração 

do registro civil o RE sobre o uso do banheiro. No pedido argumentam que, como foram aceitos 

como amici curiae no outro caso, devem ser também neste e, ainda, que o reconhecimento da 

repercussão geral no recurso extraordinário é demonstrativo da importância da questão da 

discriminação transfóbica. Na manifestação defendem que a argumentação dos votos dos 

ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, favoráveis aos interesses das pessoas trans, na 

votação interrompida do recurso extraordinário são aplicáveis também a esse caso. Destacam a 

posição de Luís Roberto Barroso reconhecendo que a incompreensão, o preconceito e a 

intolerância acompanham pessoas trans por toda sua vida e em todos os ambientes, bem como 

a de Edson Fachin defendendo que não é correto condicionar o reconhecimento da identidade 

à cirurgia de transgenitalização. Na mesma manifestação mencionam o voto do ministro Marco 
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Aurélio Mello na ADPF 347148 defendendo a proteção dos direitos fundamentais de minorias 

como função do STF.  

Na ADI sobre alteração do registro civil, os grupos Nuances e Igualdade em sua 

manifestação falam sobre a decisão do STF no HC 82.424149 reconhecendo que a discriminação 

(racismo no caso do HC) pode existir mesmo na ausência de critérios biológicos (no caso do 

HC, não há critério biológico para diferenciação entre raças, mas socialmente a discriminação 

existe). Na mesma ADI, GADVS e ABGLT apontam que a ADPF 54 também trata de 

interpretação conforme a constituição, com o entendimento no sentido de que lei anterior à 

constituição pode ser recepcionada desde que interpretada de acordo com a nova CF.  

 

6.2.2. Exposição do posicionamento de organizações internacionais e de 

conselhos profissionais especializados 

Especialmente as manifestações de CLAM e LIDIS trouxeram em suas manifestações 

o posicionamento de organizações internacionais, como forma de argumento de autoridade, 

trazendo informação sobre posicionamentos em respeito e reconhecimento à população trans 

por parte de organizações de renome a nível internacional. 

No cenário internacional, referido posicionamento foi corroborado pelo Escritório do 

Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, por meio do relatório 

sobre a “Discriminação e Violência contra indivíduos baseadas em sua orientação 

sexual e identidade de gênero” e pela OMS, que em conjunto com o Escritório do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a UNICEF a UNAIDS e 

outros braços da ONU emitiu a declaração pela “Eliminação da esterilização forçada, 

coercitiva ou involuntária”. (Trecho do memorial de amicus curiae apresentado por 

CLAM e LIDIS no RE 845.779) 

Quanto aos conselhos profissionais, notadamente GADVS e ABGLT em suas 

manifestações, pela defesa determinada da abordagem não patologizante, trazem em diversos 

momentos o posicionamento do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo em apoio à 

campanha para que as identidades trans não sejam patologizadas. Trechos das opiniões 

profissionais em manifestações são transcritas nos memoriais em apoio a essa causa.  

Nesse sentido, o posicionamento do Conselho Regional de Psicologia do Estado de 

São Paulo, proferido em 26/05/2011, em prol da despatologização da transexualidade 

e do reconhecimento de seus direitos independentemente de cirurgia de 

transgenitalização com base no conceito positivo de saúde segundo o qual saúde é o 

                                                 
148 Na ADPF 347 o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) pediu que fosse reconhecida a violação de direitos 

fundamentais da população carcerária e, assim, que fosse determinada a adoção de providências quanto ao 

tratamento da questão prisional do país.  
149 NO HC 82.424 o STF manteve a condenação do editor Siegfried Ellwanger, imposta pelo Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, por crime de racismo cometido ao editar livros que propagam teorias anti-semitas. 
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completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, não a mera ausência de 

patologias: (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 4.275). 

 

6.2.3. Direito comparado 

Essa estratégia, empregada por CLAM e LIDIS, IBDFAM e Nuances e Igualdade, traz 

aos autos avanços em prol dos direitos das pessoas trans tanto por via legislativa, apresentado 

legislações de outros países muito mais avançadas do que a brasileira, quanto por via judicial, 

mostrando o papel crucial que as Cortes ao redor do mundo tiveram no reconhecimento dessa 

população e na garantia de direitos à mesma, também como uma forma de cobrar o 

posicionamento do STF no mesmo sentido.  

Existe no direito comparado, o reconhecimento dos direitos dos transexuais, seja por 

via administrativa, judiciária ou legislativa. As legislações sueca, alemã, holandesa, 

italiana, espanhola, britânica, uruguaia e de certos Estados dos Estados Unidos e do 

Canadá consagram os direitos dos transexuais. Igualmente o reconhecem, por outras 

vias, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Turquia, Portugal, 

França, Peru, Colômbia etc.  

Nos países que assinaram a Convenção Européia dos Direitos Humanos, os Juízes têm 

entendido que o não acolhimento do pedido de adequação de sexo e prenome no 

Registro Civil é uma transgressão ao artigo 8.º da Convenção de Salvaguarda dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Eis o texto: “Toda pessoa tem o 

direito ao respeito à vida privada e familiar, de seu domicílio e da sua 

correspondência.” (Trecho do pedido de ingresso apresentado pelo IBDFAM na ADI 

4.275) 

 

6.2.4. Retomada de argumentos de outras manifestações 

Essa estratégia argumentativa se fez presente nas sustentações orais, como é esperado 

pela forma específica de manifestação. Entretanto, chama a atenção a presença desta retomada 

nos memoriais de amici curiae da ABGLT e da ABGLT e do GADVS, especialmente esse 

último. A partir do acompanhamento processual, as organizações perceberam que uma 

manifestação anterior na ADI 4.275 não havia sido aceita pelo STF. Então, uma vez que a peça 

fica disponível para consulta no site, retomaram os argumentos que acharam pertinentes, 

levando muitos deles, bem como diversos trechos ipsis literis, à apreciação do Tribunal 

novamente, ilustrando o papel da articulação e da atuação nesse âmbito como constitutivas do 

debate, para além da decisão. 

Para o grupo não aceito, nesse caso, pode ser vista como uma vantagem ter protocolado 

a manifestação como amicus curiae em uma mesma peça e não somente o pedido de ingresso 

separadamente. Para os grupos que utilizaram tal estratégia foi uma chance de dar visibilidade 
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ao outro trabalho fortalecendo e embasando ainda mais o seu próprio. Essa interação é mais 

uma demonstração de que a importância da intervenção vai além da decisão, tendo um papel 

constitutivo do debate.  

Vejamos os relatos de pessoas transexuais concretas trazidos na manifestação dos 

Grupos Nuances e Igualdade neste processo (p. 17 da manifestação, ora anexada em 

razão de ter sido indeferido o ingresso destes grupos como amici curiae neste 

processo). (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 4.275). 

 

6.2.5. Falas de militantes trans levadas ao Tribunal  

Não foi uma estratégia comum, no entanto, é relevante para questões de diálogo do 

Tribunal com os movimentos sociais. Trechos de falas de militantes trans, apropriadas das 

pautas e com vivência de mulheres trans, foram levados para os autos, com as próprias palavras 

das militantes, por GADVS e ABGLT, em sua manifestação na ADI 4.275 e apresentados ao 

STF.  

Ademais, imperiosas as considerações Márcia Rocha, ativista travesti, e de Daniela 

Andrade, ativista transexual, acerca das questões de gênero e de identidade de gênero, 

devendo as lições supra serem compreendidas no sentido das falas que se passa a 

transcrever. (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae 

apresentado por GADVS e ABGLT na ADI 4.275) 

 Um momento extremamente relevante nesse sentido foi a sustentação oral da advogada 

Gisele Alessandra Schmidt e Silva, primeira advogada trans a sustentar oralmente no STF e 

única pessoa trans entre as que falaram diretamente ao tribunal, trazendo muito da sua própria 

vivência e experiência de vida na defesa e na ilustração de seus argumentos.  

 

6.2.6. Exposição de situações de violência  

Uma das formas mais comuns de expressão nos discursos é, talvez, a mais impactante. 

Quase a totalidade das manifestações exibiu casos reais de violência dos mais diversos tipos, 

muitas vezes com riqueza de detalhes, outras com a descrição feita pela própria vítima. Elas 

são, assim, ilustradas por relatos de humilhações, agressões, assassinatos que permeiam a 

realidade da população trans no Brasil atualmente.  

A fim de se compreender a dimensão do constrangimento a que tanto se faz referência, 

basta a transcrição dos relatos registrados em entrevista realizada com as dirigentes 

do CRD -Centro de Referência da Diversidade em São Paulo. As entrevistadas que 

contaram a história de suas vidas, bem como o embaraço cotidiano a que são expostas 

nos seguintes termos (ANEXO I): (Trecho do pedido de ingresso junto às razões de 

amicus curiae apresentado por Nuances e Igualdade na ADI 4.275) 
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Essa estratégia argumentativa mostra a realidade de pessoas trans no Brasil, o país que 

mais mata essa população no mundo150 e, assim sendo, envolve a exposição de formas de 

violência às quais essas pessoas são submetidas, como expulsão da família, evasão escolar, 

exclusão do mercado formal de trabalho, humilhações, agressões e assassinatos com motivação 

transfóbica.  

A exposição dessa situação ajuda a afirmar que não decidir de forma favorável às 

pessoas trans nas ações é mais uma forma de perpetuar a violência sistemática que se observa, 

ao passo que as decisões favoráveis seriam uma forma estimável de reconhecimento para uma 

população que se encontra nesse contexto.  

A possibilidade de mudança de nome para transexuais é um passo importante para 

que esse sofrimento seja minorado, pois significa retirar oficialmente desse grupo um 

elemento constrangedor que serve muitas vezes de pretexto para tratamentos 

vexatórios e que perpetua no imaginário social uma ideia incompatível com a 

democracia, qual seja, a de que um grupo identitário não merece proteção e não tem 

direitos. 

Não se justifica, por fim, que o Estado perpetue uma exclusão de cidadania que 

poderia evitar por meio de uma interpretação constitucional da legislação ordinária. 

Manter o atual estado de interpretação constitucional perpetua e reforça o estado de 

vulnerabilidade em que se encontra esse grupo particular da população. (Trecho do 

pedido de ingresso junto às razões de amicus curiae apresentado por Nuances e 

Igualdade na ADI 4.275) 

 

 

6.3. Semelhança entre o conteúdo das manifestações em geral  

O caráter essencialmente descritivo das seções anteriores se deve ao fato de que as 

manifestações do espaço amostral são, em geral, semelhantes não apenas no resultado que 

defendem (o reconhecimento de direitos a pessoas trans) como também na natureza de seu 

conteúdo, essencialmente jurídico, e, assim, nos enquadramentos utilizados, de forma que não 

observei variações expressivas quanto ao uso dos enquadramentos de acordo com as diversas 

classificações estabelecidas.  

As questões diferenciadas, por exemplo, o enquadramento da transexualidade como 

questão de saúde no memorial protocolado pelos grupos Nuances e Igualdade, são poucas e por 

isso foram destacadas na descrição dos enquadramentos.  

 

                                                 
150 Dados disponíveis em: http://tgeu.org/tmm-idahot-update-2015/  

http://tgeu.org/tmm-idahot-update-2015/
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7. Experiência de atuação como amicus curiae 

7.1. Iniciativa para a atuação   

Nos casos em pauta na pesquisa, quando houve articulação entre grupos atuantes na 

temática LGBT e entidades acadêmicas de direito para viabilizar o pedido de ingresso como 

amicus curiae, ou seja, nas parcerias estabelecidas tanto entre CLAM e LIDIS e Clínica de 

Direitos Humanos da UERJ quanto entre Nuances e Igualdade e GEDS, o interesse e a escolha 

em participar nesse momento específico como amicus curiae no STF partiram das entidades 

acadêmicas de direito, Clínica de Direitos Humanos da UERJ e GEDS, que foram atrás das 

parcerias.  

A vontade de participar do caso, dentro da Clínica, partiu de ver a importância do caso 

e considerar que seria interessante que a organização tomasse parte em um caso que ainda não 

tinha tanta repercussão e pudesse contribuir com o conhecimento jurídico, especialmente em 

direito constitucional, de seus membros, assim, foram procurados os parceiros já com a proposta 

e o caso em mente, para que contribuíssem com a construção dos argumentos.  

Nesse caso, na época, essa ação, o RE, não tinha muita repercussão, não tinha muito 

amicus, então a gente resolveu, achou que era muito importante, achou que a clínica 

deveria participar e também tem um interesse acadêmico um pouco porque eu estudo 

direitos sexuais, gênero, sexualidade, essas coisas. Então a gente foi procurar o LIDIS 

e o CLAM (Juliana Cesario Alvim, entrevistada como representante da Clínica de 

Direitos Humanos da UERJ) 

No caso do GEDS, o grupo vinha de uma reestruturação. Após um período de 

inatividade, teve suas atividades retomadas em 2011 por iniciativa de Thales Coimbra. Após 

cerca de um ano de discussões majoritariamente teóricas e reuniões e algumas ações em âmbito 

local na Faculdade de Direito da USP, surgiu a ideia de que o grupo se dedicasse à produção de 

um amicus curiae para a ADI 4.275, para a elaboração dos argumentos, pesquisas acadêmicas 

teóricas e jurisprudenciais foram realizadas pelos membros do grupo, para viabilizar o 

protocolo da manifestação e buscar uma atuação mais legítima, foi buscada a parceria e assim 

foi a escolha de atuar nesse caso. O pedido de ingresso fruto dessa parceria foi negado e a 

decisão teve como justificativa o âmbito de atuação das entidades proponentes.  

Para a ANIS existe, dentro do eixo temático da atuação do instituto, uma avaliação 

estratégica de quando atuar, de acordo com as oportunidades jurídicas e as necessidades que se 

colocam.  

Isso [como a ANIS com o STF em determinado caso] depende do nosso objetivo, do 

nosso plano estratégico. Então, que é sempre variável por demandas externas 
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inclusive, como foi a própria epidemia de zika. Ela não era obviamente não era nada 

dentro do nosso planejamento porque foi algo que pegou o país de surpresa, mas uma 

vez que entrou como uma epidemia de consequências tão graves dentro de uma área 

que a gente já atua e toca em tudo que a gente já atua, porque toca em várias dimensões 

de direitos sexuais e reprodutivos e toca em questão da deficiência, que também é um 

tema que a gente trabalha faz muitos anos, e na precarização da vida de mulheres, por 

tocar nas nossas áreas estratégicas centrais a gente fez uma reorganização de 

emergência pra atuar nesse caso, pela avaliação de oportunidade. Com o espectro 

amplo de atuações no contexto do zika. Então, em geral, a nossa atuação ela tem as 

temáticas prioritárias e ela tem uma certa flexibilidade de planejamento porque ela 

sempre é submetida também a análises constantes de conjuntura para avaliar 

oportunidades.  

[...] 

a gente tem nossos eixos temáticos prioritários, então não é qualquer tema que a gente 

vai entrar, mas dentro desses temas a gente faz também avaliação estrutural de onde 

é mais estratégico atuar. E eu explico isso porque a gente tem uma característica 

marcante da ANIS é uma certa flexibilidade mesmo de atuação em que a gente é muito 

ligada a avaliação de conjuntura permanente. (Gabriela Rondon, entrevistada como 

representante da ANIS) 

Da mesma maneira, parece seguir essa escolha de oportunidade e estratégia a atuação 

do Grupo Dignidade e a da ABGLT e do GADvS, tendo, no entanto, o foco nos casos que 

envolvam a população LGBT.  

São os casos que tem mais repercussão e que tratam especificamente da população 

LGBTI né, que o grupo Dignidade é voltado pra essa população, então é dessa maneira 

que nós analisamos quais os casos tiveram mais repercussão e que é do nosso interesse 

também atuar como amicus curiae. (Gisele Alessandra Schmidt, entrevistada como 

representante do Grupo Dignidade) 

Tanto GADVS quanto ABGLT têm atuação estatutária (institucional) voltada à 

promoção dos direitos da população LGBTI e enfrentamento da discriminação por 

orientação sexual e por identidade de gênero, tornando, assim, natural que atuem na 

causa do direito das pessoas transgênero (travestis, mulheres transexuais e homens 

trans) ao respeito à sua identidade de gênero - neste caso, à mudança de prenome e 

sexo jurídico, independente de cirurgia de transgenitalização - e mesmo em 

perspectiva não-patologizante, consoante argumentação da petição de amici curiae 

que apresentei nos casos. Quanto ao GADvS, nossa Missão estabelece como nosso 

objetivo precípuo "o ativismo por meio do direito para enfrentar a homofobia e a 

transfobia e obter a igualdade de direitos para a população LGBTI (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais)". (Paulo Iotti, entrevistado como 

representante do GADvS e da ABGLT) 

Para o IBDFAM o critério também é parecido: perceber casos com relevância social e 

com possível impacto na sociedade que estejam sendo pautados no STF. 

São casos que nos chamam a atenção pela relevância social e a gente sempre pensa o 

reflexo na sociedade. Então a gente teve, por exemplo, esse caso da mudança de nome 

sem a feitura da cirurgia, a gente teve esse caso da doação de sangue, então a gente 

pensa que o Brasil gasta aí a oportunidade de ter dezoito milhões de litros de sangue 

por ano por conta de preconceito e não por conta de atuação de risco, mas sim 

orientação sexual. Então a gente achou importante que vai ter um impacto na 

sociedade nesse sentido. E como eu falei é um instituto propositor também de direitos 

humanos, então o IBDFAM tem essa preocupação em fazer situações, em provocar 
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situações pra uma melhora na sociedade. E a atuação eu acho que histórica do 

IBDFAM foi em 2011 quando a Maria Berenice apresentou amicus curiae para 

justamente fazer a interpretação do artigo 227 da Constituição Federal que fala da 

questão do que é família e se a entidade homoafetiva é efetivamente uma família. 

Então a gente entendeu que tem sim uma relevância social muito forte porque a gente 

só consegue a paz social, a gente só consegue a não violência promovendo diretos. 

Então o Instituto ele é um propositor de direitos coletivos, pensando aí num 

seguimento, mas pensando também coletivamente porque a gente entende que se a 

gente segrega uma camada da sociedade, a gente vai estar promovendo violência. E 

se a gente combate isso a gente melhora a questão social. Então esse é o nosso 

pensamento, quando a gente atua a gente pensa sempre também na questão da 

coletividade buscando a paz social e promovendo o afeto. (Patrícia Gorisch, 

entrevistada como representante do IBDFAM) 

Já no Transgrupo Marcela Prado, a motivação para tentar ocupar o espaço do STF para 

atuar partiu de uma discordância da estratégia de atuação de muitas das entidades que costumam 

atuar no Tribunal.  

Porque eu não chego a ser dissidente do movimento LGBT, porque eu sou sujeito, 

mas eu percebo a forma com que o movimento atua e eu não sou partidário dessa 

atuação, eu acho muito... complicado. Eu tenho ressalvas assim... Então, daí, portanto, 

eu tento construir uma estratégia diferente no movimento trans. (Antonio Marcos 

Quinupa, entrevistado como representante do Transgrupo Marcela Prado) 

 

7.2. Elaboração das manifestações  

Dentre as variadas estratégias de atuação das entidades pesquisadas, a atuação como 

amicus curiae é, em geral, no que diz respeito à elaboração das manifestações, focada no âmbito 

jurídico das entidades, podendo partir de discussões na militância ou na academia em maior ou 

menor grau, mas no momento da elaboração em si não é comum haver esse diálogo.  

Me refiro ao diálogo com pessoas não ligadas ao direito e atuantes na militância ou na 

academia, no momento de elaboração da peça em si essas pessoas não costumam tomar a frente. 

Ou seja, as pessoas que elaboram as peças costumam ser sempre ligadas ao direito, ainda que 

sejam militantes dos grupos, como há o exemplo do Paulo Iotti, militante histórico da causa 

LGBT e advogado, e da Gisele Alessandra Schmidt, primeira advogada trans a sustentar 

oralmente no STF. 

Essa peça eu construí sozinho, porque aquela ideia eu já estava desenvolvendo no 

TCC, no artigo de conclusão e tô levando agora pro mestrado, que é construir esse 

argumento de pessoas trans enquanto transgressão de uma norma de gênero por 

conseguinte transgressão de uma norma jurídica, porque o jurídico só entende homem 

e mulher, o binarismo de gênero. (Antonio Marcos Quinupa, entrevistado como 

representante do Transgrupo Marcela Prado) 
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A gente forma essa mini comissão, eu, Marianna Chaves, Rodrigo e Berenice, e a 

gente faz essa construção do peticionamento e ele é escrito basicamente por quatro 

pessoas, a oito mãos, onde a gente busca argumentos jurídicos e científicos. É 

importante porque é um instituto de pesquisa também né, o IBDFAM ele não é só 

ativismo. Ele é uma pequena parte de ativismo e muito de pesquisa. Ele é um instituto 

de pesquisa. Então a gente busca notícias e pesquisas no Brasil e exterior. Essa ponte 

com a Marianna Chaves é muito importante porque ela está na Europa então ela tem 

acesso muito mais fácil às últimas pesquisas no exterior. E a gente debate então essa 

construção jurídica e técnica, científica, pra aí depois então nos habilitarmos. A gente 

sempre conseguiu sucesso na habilitação, até porque o Instituto ele ganhou uma 

notoriedade e um respeito pelos ministros muito grande. A gente percebe isso sempre 

quando há habilitação como amicus curiae existe aí sempre um parecer favorável, 

nunca nos foi negado isso porque a gente apresenta... Não é simplesmente o ativismo 

vazio, não é isso, e sim argumentos jurídicos contundentes. Nessa questão a gente 

demonstrou por números que a feitura de cirurgia ela é deveras prejudicial para essas 

pessoas. (Patricia Gorisch, entrevistada como representante do IBDFAM) 

 

É, na realidade é uma petição que a gente faz né, bem fundamentada se habilitando 

como amicus curiae. Na petição, é uma petição de advogada, porque na realidade 

quem fez as petições fui eu. Então se você entrar no site do STF elas estão lá. 

[...] 

Então, na realidade é toda uma construção dos militantes em geral né. Tem os 

advogados envolvidos, a Ananda, a Andressa, eu, o Dr. Rafael. São vários advogados, 

não só daqui de Curitiba, mas também tem o Paulo Iotti de São Paulo, o Wallace 

Corbo do Rio, dentro desses movimentos, porque todos esses movimentos tem a parte 

jurídica né. Uma movimentação dos movimentos mesmo. (Gisele Alessandra 

Schmidt, entrevistada como representante do Grupo Dignidade) 

 

A gente geralmente parte de pesquisas que nós tenhamos realizado, né, porque em 

geral é a forma que a gente identifica que nós podemos contribuir de maneira mais 

qualificada pro debate em que a gente participa. Então é assim que funciona né, a 

gente avalia do nosso repertório de pesquisas o que a gente pode selecionar como uma 

tese forte, que a gente tenha estudado e que pode contribuir de uma forma diferenciada 

em cada caso, e ai constrói a tese. (Gabriela Rondon, entrevistada como representante 

da ANIS). 

 

Em geral a construção vai depender muito do parceiro, né, que a gente tem, porque 

têm parceiros que vão se envolver mais e outros que vão se envolver menos, parceiros 

que estão familiarizados com o Supremo e parceiros que estão menos, então, por 

exemplo, a gente atua num caso de competência da justiça militar, dois casos de 

competência da justiça militar que estão no Supremo e o nosso parceiro é o “Tortura 

Nunca Mais”, que já teve outros casos no Supremo, já esteve presente em outros casos 

no Supremo, por exemplo no caso da lei anistia e tal, então é um parceiro que está 

mais familiarizado com o Supremo e esse tipo de coisa. Outros parceiros, por 

exemplo, como o CLAM e o LIDIS não com relação ao Supremo em si, então varia 

um pouco do parceiro, da disponibilidade, etc. O que a gente faz, a gente se reúne 

pessoalmente e faz boa parte da comunicação online, trocando os materiais que vão 

ser usados, então a gente elabora e vai pra lá, vai pra cá, fazem observação, a gente 

ajeita e vai fazendo assim até ter uma versão final e ser protocolada. Aí, claro, 

dependendo do parceiro pode se envolver mais, o CLAM e o LIDIS houve 

contribuições substantivas e houve muita troca. (Juliana Cesario Alvim, entrevistada 

representando a Clínica de Direitos Humanos da UERJ) 
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Em geral, se observa dois fatores sobre a experiência de elaboração das peças. 

Primeiramente, como já dito, que o foco da elaboração costuma ficar entre poucas pessoas 

relacionadas ao meio jurídico. Embora isso seja algo natural para algumas entidades, 

especialmente as formadas por juristas (IBDFAM e GADvS), para outras isso limita a 

participação na elaboração da peça e consequentemente afeta seu conteúdo, que poderia ser 

mais amplo e rico levando outras experiências ao Tribunal. O outro fator é a preocupação com 

a fundamentação especialmente jurídica e acadêmica das petições, ou seja, uma percepção 

muitas vezes partindo das próprias entidades de que a manifestação deve ser construída e 

fundamentada dessa forma, inclusive relacionando isso à aceitação como amicus curiae pelo 

STF.  

Esse afastamento da atuação das organizações em outras instâncias é notável e se reflete 

nos enquadramentos observados, que não se alteram a depender do tipo de organização. No 

entanto, cabe pontuar que as articulações estabelecidas para essa atuação não se encerram na 

manifestação, como destaca Juliana Cesario Alvim:  

Só que a parceria ela não se limita à elaboração da peça do amicus, existe uma parceria 

também que a gente tenta cultivar no pré e pós julgamento, então nesses casos tem 

aquela questão da previsibilidade da pauta do Supremo, pô, a gente nunca sabe direito 

quando o processo vai ser julgado, fica aquela insegurança então a gente tenta manter 

uma rede de comunicação pra deixar avisado, ó ta pautado, se você puderem se 

comunicar com os seus contatos... Qual foi a decisão do Supremo? Então a gente 

resume o que foi dito, manda pra eles. Pergunta sobre estratégia, essa estratégia que 

envolve o antes e depois da apresentação do amicus que é dar visibilidade ao tema, 

pautar isso, tentar pautar isso nos debates seja acadêmicos seja da mídia, esse tipo de 

coisa. (Juliana Cesário Alvim, entrevistada representando a Clínica de Direitos 

Humanos da UERJ) 

 

 

7.3. Objetivos da atuação 

As opiniões expressas nas entrevistas foram unânimes em considerar que o resultado da 

ação importa como objetivo da atuação, mas que não é o único objetivo. O que as entidades 

buscam ao atuar envolve com frequência questões de visibilidade, de fazer com que a questão 

discutida seja visível e que seus argumentos sejam colocados na disputa, para assim tentar 

avançar na mudança de parâmetros, na sociedade e na jurisprudência, para que a discussão 

possa repercutir mesmo na discussão sobre direitos de outras minorias sociais.  

Eu acho que tem o objetivo pontual que é ganhar esses casos e fazer avançar os direitos 

de pessoas trans. Num primeiro momento eu acho que tinha o objetivo inicial que é 

trazer visibilidade pra esse tema. Há dois, três anos atrás não estava tão visível agora 
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e felizmente nesse sentido teve um avanço bem grande, que não necessariamente tem 

a ver com os casos, acho que tem a ver com a sociedade em geral, mas os casos estão 

no meio disso. Então a gente no primeiro momento tinha um objetivo de trazer 

visibilidade, sempre teve o objetivo de fazer avançar esses direitos, então ganhar os 

casos e conseguir assegurar os direitos que estão sendo discutidos, tentar com esses 

casos, fazer avançar direitos de pessoas trans para além dos casos, então formar 

jurisprudência favorável a pessoas trans pra eventualmente outros casos que vierem a 

bater não só nas portas do Supremo, mas também em outras instâncias tenham 

decisões favoráveis e também eu acho que fazer avançar em geral uma jurisprudência 

a favor de direitos fundamentais no Supremo. Então emplacar e fazer o Supremo 

exercer seu papel de defensor ou assegurador de direitos de minorias, no caso de 

pessoas trans, mas isso repercute, pode repercutir no caso de outras minorias no futuro 

que possam ser discutidos no Supremo também. Então eu acho que tem essa dimensão 

específica do caso e também uma com relação não só a pessoas trans mas também e 

também com relação a direitos fundamentais no geral. (Juliana Cesario Alvim, 

entrevistada como representante da clínica de direitos humanos da UERJ) 

 

[o objetivo da ANIS] é justamente contribuir com a expertise né, de pesquisa 

acadêmica, de maneira concreta na decisão de casos possíveis. Então, justamente pela 

força que tem a decisão de casos do Supremo, a gente acredita que nossa incidência 

possa ter um efeito, digamos, populacional, que a gente não está participando de um 

caso único de pessoas, embora a gente atue também em casos individuais, mas aqui a 

repercussão do que a gente vai atuar não é restrita né, ela realmente tem o poder de 

fazer uma provocação mais ampla, inclusive sobre a organização de política pública 

e por isso a gente acredita que tem um impacto importante né, de usar essa abertura 

que tem principalmente no Supremo pra participação de organizações da sociedade 

civil em casos que são acessíveis, que podem ter repercussões mais amplas do que o 

caso individual. 

[...] 

porque justamente as contribuições que são feitas em audiência pública ou mesmo por 

meio documental, de memoriais, ela tem uma importância para além do julgamento. 

Claro que o julgamento é o objetivo final da participação, mas se gerar uma discussão, 

não só dentro do próprio Supremo entre os ministros, mas uma discussão pública que 

reflete, influenciar de volta os ministros... de qualquer maneira, esse debate público 

não se perde. Ele fica ali como registro, parte de uma história em que essas disputas 

podem ser refeitas. Inclusive essa disputa sobre a questão, vários argumentos foram 

lançados na arena pública a partir do debate que foi provocado dentro do Supremo 

que pode levar a novos momentos. (Gabriela Rondon, entrevistada como 

representante da ANIS) 

 

É, na realidade nós esperamos que tenha o resultado positivo da ação, que sejam 

deferidos os pedidos, enfim. Mas é claro que tem toda uma área além porque entra a 

parte política, a parte de visibilidade também, né. (Gisele Alessandra Schmidt, 

entrevistada como representante do Grupo Dignidade) 

 

[O objetivo do IBDFAM é] Efetivamente mudar parâmetros. A gente tinha um 

parâmetro... eu acho que nesses 20 anos de IBDFAM eu falaria que o maior destaque 

do IBDFAM hoje é a questão do rompimento da questão da biologização do direito. 

A gente era muito mais ligado à questão genética, à questão de sangue, “ah, ele é meu 

pai de sangue”, e aquele pai que era relapso, que abandonou as crianças, “não, mas 

ele é meu pai de sangue”. E a sabedoria popular já falava que pai é quem cria, né. 

Sabedoria popular já fala isso, pai é quem cria. Então a gente já sabia qual era a 
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verdade e a verdade é o afeto. Então eu acho que tudo que ocorreu em novembro do 

ano passado quando o STF reconheceu a paternidade socioafetiva, colocando aí a 

questão da multiparentalidade, tem sim raízes no IBDFAM. Então a gente rompeu 

paradigmas. O IBDFAM ele é um instituto libertário antes de mais nada e ele é 

visionário. A gente previu essas questões de que a biologia não seria a única verdade. 

A população ia muito mais além do que isso, a questão do afeto. (Patrícia Gorisch, 

entrevistada como representante do IBDFAM) 

É notável que as organizações vão ao STF com um objetivo de ter reconhecidos os 

direitos sobre os quais a ação trata, mas também existe o objetivo constitutivo do debate no 

sentido de crescimento da entidade em experiência, de atingir mais uma arena de voz para a 

entidade e de visibilidade tanto para entidade quanto para o tema e também de avançar tanto na 

discussão de direitos de pessoas trans quanto na relativa a direitos humanos de forma mais geral. 

Uma busca tanto por reconhecimento de direitos quanto por diálogo para defender esses direitos 

e participar nesse aspecto constitutivo do debate.  

 

8. Visão sobre o STF  

A visão das entidades sobre o STF varia desde as entidades que mais apostam no meio 

como tendo possibilidade de transformação social, às que não acreditam nesse potencial ou que 

acreditam e assim o disputam, mas tecem críticas veementes.  

A entidade mais otimista tanto sobre o potencial de transformação social do STF quanto 

sobre a experiência de atuação como amicus curiae dentre as entrevistadas é também uma das 

mais experientes na atuação no Tribunal e que não enfrenta problemas para lograr a habilitação 

nos processos. A representante do IBDFAM entrevistada, Patricia Gorisch, declarou sua 

satisfação sobre o quanto o Tribunal considera as contribuições feitas pelos amici curiae, 

considerados como especialistas.  

Cada vez mais e, agora sob a presidência da Cármen Lúcia, ela é muito mais receptiva 

ao amicus curiae ou o STF numa forma geral ele é muito mais receptivo hoje, até 

porque é um instituto relativamente novo e a sociedade civil descobriu esse instituto, 

essa que é a verdade. E a gente não tinha essa tradição de fazer isso, então foi um 

ganho muito importante pra sociedade. Pro STF, ficou um Tribunal muito mais 

especializado em questões, onde o STF ouve com bastante atenção, existe um respeito 

muito importante do STF para com especialistas. Por exemplo, no mesmo dia que a 

gente estava tava tendo, na pauta tinha um processo sobre tabagismo, sobre a questão 

do uso do cigarro mentolado, e tinha especialistas, tinha químicos, tinha, enfim, 

pesquisadores na área do tabagismo pra justamente ajudar os ministros a fazerem os 

seus votos. Então hoje a gente tem um ganho muito grande no direito porque o direito 

ele não atua isoladamente né, ele necessita das outras ciências para atingir aí, de uma 

forma certeira, o objetivo que é a justiça, né. Então quando a gente tem um tribunal 

máximo recebendo essa carga de informação de especialistas do Brasil inteiro é muito 

louvável, né, então é muito importante. E o STF ele está aberto a isso, ele é muito 
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receptivo. Mudou totalmente a cara do STF porque antigamente além de ser a última 

palavra eles deveriam saber de tudo, de medicina, de astrologia, de saúde e hoje não 

mais. Hoje eles acatam a atuação de especialistas como amigos da corte, que quer 

dizer o amicus curiae, amigo da corte, para justamente ajudar no voto e ter um voto 

muito mais certeiro, equilibrado, científico, além de jurídico.  

[...] 

[O STF considera as manifestações ] De verdade, inclusive com citação em votos. Por 

exemplo, na semana passada o próprio relator citou o nosso voto tanto do IBDFAM, 

(eu sou também diretora jurídica da ABRAFH) quanto da ABRAFH, que é a 

Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e o próprio ministro relator 

citou as nossas pesquisas, então eles se baseiam sim. Eles leem os nossos relatórios, 

os nossos memoriais e usam isso como base de fundamentação dos seus votos.  

[...]  

Eles estão muito abertos a isso, não é encenação. É importante dizer isso. Eles abrem 

a palavra a nós, a gente expõe e eles usam esses votos naquele momento. Então é 

importante, às vezes usando a nossa frase que a gente tá ali falando, o próprio ministro 

já tá digitando e ele usa aquela nossa frase no voto dele. De uma forma, assim, 

emocionante até. Realmente a gente sente que a gente faz a diferença e a gente faz a 

diferença.  (Patricia Gorisch, entrevistada como representante do IBDFAM) 

 

As demais avaliações do STF são mais críticas ao Tribunal. A representante da ANIS, 

Gabriela Rondon, por exemplo, afirma que o STF é inconstante e difícil de avaliar, mas que, se 

existe um meio por onde é possível avançar atualmente, esse meio é o STF.  

Bom, apesar de haver muita variação mesmo... o Supremo tem tido um... é difícil fazer 

uma avaliação consistente do Supremo, né. Porque ele tem uma atuação que não 

necessariamente é absolutamente coerente em casos semelhantes. Mas a nossa 

avaliação é que, de qualquer forma, ela é a arena hoje possível de se avançar em temas 

sensíveis de direitos humanos em geral. Então, se há algum lugar em que se possa 

apostar institucionalmente que essas mudanças possam vir, a nossa aposta é que 

venham de discussões no Supremo. Porque são discussões que tendem a ser mais 

sensíveis do ponto de vista de proteção, direitos humanos e especialmente direitos de 

minorias. Então é por isso que já há vários anos a nossa incidência, as nossas ações 

de advocacy, são focadas no Supremo.  

[...] 

[atuar como amicus curiae no STF] É uma experiência importante de interlocução 

com um órgão tão poderoso né, institucionalmente poderoso, como é o Supremo. É 

uma oportunidade que a gente tem inclusive de garantir a nossa missão que é de que 

a nossa atuação em pesquisa ela nunca é uma pesquisa que é para ficar fechada em si 

mesma ou que é para ter interesse apenas acadêmico. Ela sempre é voltada à 

possibilidade de gerar interlocução com tomadores de decisão como são os ministros. 

Então é uma experiência positiva. O que não significa que a gente ganha todas as 

ações que a gente atua. A gente teve até inclusive recentemente o caso de ensino 

religioso em escolas públicas, infelizmente a visão que a gente defendeu como amicus 

curiae não foi a visão vencedora no plenário, mas isso, embora a gente vá fazer todas 

as críticas do mundo a como foi estabilizada a decisão, faz parte também do jogo 

argumentativo dentro do Supremo. (Gabriela Rondon, entrevistada como 

representante da ANIS) 
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O representante do Transgrupo Marcela Prado, por sua vez, pareceu não depositar 

nenhuma esperança na possibilidade de transformação social, apesar de considerar que ainda é 

um espaço a ser ocupado por esse grupo que teve apenas uma tentativa, frustrada, de se habilitar 

como amicus curiae.  

É trabalhar com o mínimo, né, almejar o máximo pra alcançar o mínimo. Porque do 

jeito que ta não dá.  (...) Não [tenho esperança de mudança pelo STF]. Eu to fazendo 

o que eu acho que é mais profícuo que é problematizar esse discurso jurídico. (Antonio 

Marcos Quinupa, entrevistado como representante do Transgrupo Marcela Prado) 

Nesse sentido, a advogada Gisele Alessandra Schmidt, representante do Grupo 

Dignidade, também não é otimista sobre a possibilidade de transformação social do STF e tece 

críticas específicas sobre os pedidos de vista por parte dos ministros, que a seu ver demonstram 

que se evita o enfrentamento da questão trans no STF.  

(...) e o ministro Marco Aurélio resolveu pedir vista. E, assim, o que eu posso te dizer 

é que todas essas ações que estão tramitando lá, na realidade o STF não julgou 

nenhuma né. 

[...] 

[no RE 845.779] o ministro Fux também pediu vista, isso já faz dois anos, e ele falou 

assim que precisava de vista porque a situação envolvia um desacordo moral razoável. 

E teve ação da doação de sangue também, né, por homens homossexuais que são 

proibidos de doar sangue, que também, se eu não me engano, foi pedido vista. E o 

meu que foi julgado essa semana e que foi pedido vista. Então você pode ver que o 

Judiciário não está enfrentando os temas como deveria. Porque o pedido de vistas, 

você sabe, é na verdade o pedido de perder de vistas. É aquela história, o ministro 

senta em cima do processo e lá fica né. E, inclusive ontem aconteceu isso também no 

caso do, que não tem a ver com a pauta LGBT, mas com a prerrogativa de jurisdição, 

que também foi pedido vistas. Então, na realidade, é bem um retrocesso e as coisas 

acabam estagnadas da mesma maneira. 

[...] 

É um trabalho de bastante resistência, nós vamos ficar em cima sempre, diligindo, e a 

expectativa de que realmente consiga pelo menos mudar alguma coisa né. Nós temos 

essa expectativa. A gente tá lutando e batalhando pra isso, pra que alguma coisa seja 

aprovada, que algum pedido seja deferido. Assim, eu particularmente, mas não to 

falando pelo grupo, to falando particularmente, eu acho que no atual cenário, como eu 

te falei, tá bem difícil de aprovar, tanto no Legislativo como no Judiciário. E um 

exemplo disso é que eles pedem vistas né, eles não encaram os temas, eles não 

encaram. Eles até colocam lá em pauta, mas chega em determinado momento, alguém 

pede vista e fica por isso mesmo, então... assim, esse é o meu posicionamento, 

particular, assim, sabe? Mas a gente tenta oferecer resistência. 

[...] 

[A experiência de atuar como amicus curiae] É uma experiência bastante significativa, 

bastante enriquecedora, bastante... é uma experiência muito grande que todas nós aqui 

adquirimos. É uma ótima... é uma boa experiência. (Gisele Alessandra Schmidt, 

entrevistada como representante do Grupo Dignidade) 
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Por fim, Juliana Cesario Alvim, membra fundadora da Clínica de Direitos Humanos da 

UERJ, embora acredite no STF como um espaço de busca por transformação social, avalia as 

dificuldades enfrentadas, com críticas muito pertinentes e contundentes sobre a seletividade do 

Tribunal.  

Não sei exatamente o que o resto da clínica acha sobre isso, mas, assim, no meu ponto 

de vista acho que com certeza a clínica acha que o STF é um espaço para influentes 

mudanças porque se não a gente não estaria atuando lá, acho que o fato da gente atuar 

lá pressupõe a ideia de que alguma diferença faz. Eu acho que a gente pode se 

perguntar, não sei, acho que o STF teve momentos que talvez tenha sido mais 

progressista do que está sendo agora, isso é a minha opinião, em alguns casos o STF 

tem adotado posturas que eu acho que não são exatamente as que eu esperaria de uma 

corte que protege minorias e que tem estar na ponta desse tipo de argumento, de defesa 

de minorias, eu acho que agora o Supremo, não sei, talvez esteja menos receptivo ou 

com mais dificuldades para entender ou para adotar certos argumentos. Ainda acho 

que é uma arena, mas tenho muitas críticas ao funcionamento do Supremo, inclusive 

uma questão que eu tenho tentado bater bastante porque acho que é relevante pra essa 

discussão de amici curiae e de movimentos sociais no Supremo é a questão da 

seletividade social do Supremo, eu escrevi sobre isso no Jota e a minha dissertação de 

mestrado, que virou um livro, tem um pouco sobre isso. Porque o Supremo ele é 

socialmente seletivo, tem um pouco de abertura do Supremo para a sociedade e isso é 

verdade, a gente se beneficia muito disso, quando a gente apresenta essas petições de 

amicus, a gente se beneficia desse mecanismo, ou quando a gente participa 

eventualmente de audiência pública, e a gente teve lá, o Daniel teve por exemplo na 

discussão sobre ensino religioso em audiência pública no Supremo, mas tem um lado 

de seletividade social que se reflete para mim em muitos aspectos. Desde a 

jurisprudência do artigo 103, que vai dizer por exemplo que legitimado para propor a 

ação é entidade de classe de âmbito nacional e o Supremo entende que classe é classe 

econômica e profissional e não tem justificativa pra isso, poderia ser outro tipo de 

classe, então por exemplo você tem agora uma ação, essa ação que foi proposta pelo 

PSOL também sobre aborto, que ta no Supremo, acho que é ADPF 442, não tenho 

certeza, mas acho que é. Quem ta propondo é um partido político, beleza, que bom, 

esse partido se propôs a fazer, ótimo. Mas por que não uma entidade nacional de 

direito das mulheres? Ah, porque o Supremo não deixa. Então isso é um problema, 

uma questão de seletividade social, por que certas categorias conseguem chegar ao 

Supremo e outras não? Em razão de uma série de barreiras, uma delas é a interpretação 

restritiva desse artigo que eu acho que é um problemão. E tem outras questões 

também, relacionadas a, por exemplo, traje, a acesso.... Eu to escrevendo um artigo 

agora sobre o funcionamento dos despachos no Supremo. Você vai lá despachar, o 

que é despachar? É conversar. Tudo bem, esse é um direito garantido pelo estatuto da 

advocacia e também pela lei orgânica da magistratura. Beleza, a gente finge que é um 

direito, alguém pode achar que, em outros países inclusive acham isso estranho, mas 

tudo bem, agora quem é que consegue de fato despachar com os ministros? Isso é um 

problema de seletividade social também. Essas agendas não são públicas. Na verdade, 

hoje em dia o Supremo publica de uns tempos pra cá quem cada ministro encontra, 

mas é totalmente inconcreto, totalmente irregular, então você não só não consegue 

eventualmente acessar os ministros do Supremo como não sabe quem ta acessando, 

isso é um problema de seletividade social, tem gente que consegue chegar tem gente 

que não consegue. Então a prática no Supremo eu acho que desperta um pouco ou 

pelo menos em mim despertou um pouco essa percepção pra esses mecanismos de 

seletividade social. Eu acho que nem todo mundo consegue acessar o Supremo da 

mesma maneira e isso é um problema. E a gente vê esse problema pela atuação que a 

gente faz. Um outro problema é a pauta do Supremo. Ninguém sabe como a pauta é 

definida, não é um procedimento aberto. Então, por exemplo, a gente que atua numa 

situação de escassez de recursos, não só financeiros como também recursos humanos, 

a gente vai atuar em amicus, por exemplo, que a gente acha que o caso vai ser julgado, 

porque a gente tem um número limitado de trabalho que a gente consegue fazer, mas 
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a gente não sabe se vai ser ou não, a gente não sabe o tempo que a gente tem para 

fazer. E até em questão de hoje em dia com a ministra Carmen Lúcia sendo presidente 

do Supremo a pauta passou a ser divulgada com uma certa antecedência, assim, no 

começo do mês ela divulga a pauta até o fim do mês que na verdade muda um pouco, 

mas antigamente, antes da Carmen Lúcia, não era nem assim, mudava assim na 

semana anterior do julgamento. Aí você imagina você essas entidades, a clínica e essas 

entidades que a clínica representa, que não têm muito dinheiro, imagina você comprar 

uma passagem pra Brasília pra um ou dois advogados uma semana antes do 

julgamento. É muito caro, não tem, então esse tipo de coisa que não tá na legislação 

nem nada mas que é da prática do supremo complica o trabalho às vezes. Torna o 

trabalho mais complicado e desigual, porque pra quem tem muito dinheiro isso não é 

um problema, mas pra quem não tem isso é um problema. (Juliana Cesario Alvim, 

entrevistada como representante da Clínica de Direitos Humanos da UERJ) 

A visão sobre o STF, em um balanço geral, não é a de um espaço ideal para debate e 

conquistas de direitos, mas sim de um espaço que na atual conjuntura é o meio possível para se 

buscar determinados direitos, como os relativos a pessoas trans. Como se pode ver nos trechos 

apresentados nessa seção, a maioria das entidades tem, em diferentes graus, dificuldades de 

acesso para que possa fazer parte das discussões no STF e também tem críticas a seu 

funcionamento, essas questões serão retomadas nos próximos capítulos. 

 

9. Seletividade do STF  

Em um contexto em que o STF têm se manifestado sobre questões de grande relevância 

social, política e econômica, os mecanismos de participação social no processo do controle de 

constitucionalidade têm extrema importância.151 Assim, na tentativa de adotar procedimentos 

mais transparentes, surgem a atuação como amicus curiae e a participação em audiências 

públicas como possibilidades de democratização do debate.152 Trata-se de instrumentos, em 

tese, capazes de fazer a ligação entre as experiências vividas em sociedade e o Tribunal, 

tradicionalmente fechado, de forma que para que esse papel atribuído aos institutos seja de fato 

cumprido se faz necessário que os atores sejam plurais tanto no perfil quanto na 

argumentação.153 

A necessidade da criação de mecanismos se evidencia especialmente ao constatar a 

interpretação restritiva do STF quanto aos legitimados a atuar como proponentes das ações do 

                                                 
151 MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes da. Democratizar a jurisdição constitucional? O caso das 

audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Rev. Sociol. Polit., Curitiba ,  v. 25, n. 62, p. 131-156,  June  

2017 . 
152 GARGARELLA, Roberto. Why do we care about dialogue? “Notwithstanding clause,” “meaningful 

engagement” and public hearings: A sympathetic but critical analysis. Work in progress. 
153 ALMEIDA, E. M. Op cit. 2015. p. 20.  
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controle concentrado de constitucionalidade, interpretando as “entidades de classe de âmbito 

nacional”, arroladas no artigo 103, IX, da Constituição Federal como exclusivamente as que 

possuem caráter econômico ou profissional, excluindo dessa possibilidade a maior parte das 

entidades abordadas nesta pesquisa e privilegiando certos interesses, em geral  de atores 

influentes política e economicamente, em detrimento de outros.154 Embora essa interpretação 

esteja consolidada no Supremo existe disputa sobre o significado no artigo tanto acadêmica, 

por exemplo na defesa de Juliana Cesário Alvim de que a interpretação seja mais ampla, quanto 

prática, como na proposição de ADI (5422) por parte do IBDFAM questionando a interpretação 

e afirmando sua legitimidade.  

Quando se fala em audiências públicas, conforme demonstra Lívia Gil Guimarães em 

sua pesquisa de mestrado, cujo espaço amostral incluiu todas as audiências públicas até o 

fechamento da pesquisa em 2016, o “lobby” faz com que depois da análise do espaço e dos 

atores o lobista atue da forma mais comum e aceita na arena e nas audiências públicas o termo 

chave é a técnica. Quer dizer, as exposições técnicas, focadas em dados relacionados à 

experiência no campo em pauta na audiência pública, são esperadas por ministros Tribunal155,  

representam a maioria das exposições de fato156 e chegam a ser defendidas pelos próprios 

participantes quanto à tecnicidade, como se isso trouxesse maior legitimidade.157 Observar 

dados como estes leva a questionar essa experiência com poucas oportunidades de interlocução 

direta e mais restrita à apresentação de dados técnicos, podendo ser realizado um paralelo 

quanto à expectativa de manifestações jurídicas que há para os amici curiae. 

No caso da atuação como amicus curiae, por sua vez, nos casos em pauta nessa pesquisa 

ficou demonstrado que o mesmo ocorre, mas em vez de expectativas e valorizações do discurso 

técnico, é esperado e valorizado o discurso jurídico, mesmo por parte das próprias entidades 

atuantes, como se pode ver em parte das entrevistas realizadas e até mesmo nas pessoas 

apontadas pelas entidades como possíveis entrevistadas.  

Como mencionado, após meu contato com as entidades atuantes para requisitar as 

entrevistas todas as que responderam indicaram pessoas ligadas à atuação jurídica da entidade 

como as que poderiam responder sobre a atuação como amicus curiae. Este fato, somado às 

                                                 
154GOMES, Juliana Cesario Alvim. Um Supremo socialmente seletivo?. Jota, 01 fev. 2016. 

https://www.jota.info/colunas/supra/um-supremo-socialmente-seletivo-01022016  
155 GUIMARÃES, L. G. Audiências Públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 2017. 311f. 

Dissertação Mestrado, Faculdade de Direito: Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. p. 129.  
156 Ibidem. p. 239. 
157 Ibidem. p. 140.  

https://www.jota.info/colunas/supra/um-supremo-socialmente-seletivo-01022016
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respostas à pergunta sobre a elaboração das manifestações levam à conclusão de que, por mais 

que as entidades proponentes tenham sido diversificadas, dentro da organização delas a atuação 

por esse meio ainda costuma ficar a cargo daqueles que possuem conhecimentos jurídicos 

específicos, de forma que a diversificação das manifestações fica comprometida.  

Em sua tese de doutorado, a professora Eloísa Machado de Almeida afirma que é 

possível defender que a exigência de representação de amicus curiae por profissional habilitado 

pela Ordem dos Advogados do Brasil é indevida, considerando a natureza peculiar do instituto, 

sem prazos a serem seguidos ou penalidades quanto às alegações, de forma que esse profissional 

não poderia contribuir mais que as razões da própria parte.158 No caso da articulação em torno 

de direitos de pessoas trans, a exigência de advogados atuou não só como uma possível barreira 

para acesso, levando a diferentes formas de articulação para superar esse obstáculo, como 

também fez com que na prática em geral as manifestações, elaboradas especificamente por 

profissionais do direito, tomassem a forma de argumentos jurídicos sofisticados, que, também 

segundo a professora, não é o que se espera dos amici curiae ou ao menos não é esse o papel 

que vem sendo atribuído a eles.159  

Existe uma percepção por parte das próprias organizações no sentido de que os amici 

curiae precisam apresentar argumentos técnicos e jurídicos para que sejam válidos e 

considerados, que não podem ser simplesmente a voz de militantes organizados. 

Um aspecto positivo observado é a pluralização dos atores, em contramão ao observado 

na pesquisa de Eloísa Machado sobre os atores inovadores, aqueles que não possuem outras 

formas de atuação no processo constitucional que não a habilitação como amici curiae, que 

representam apenas 30% dos amici curiae em geral no STF160. Nesse enfoque nos casos que 

discutem direitos de pessoas trans os atores inovadores representam cerca de 80% das 

organizações cuja participação foi aceita (77% considerando as tentativas não aceitas). No 

entanto, a própria pluralização, pelos fatores já mencionados, pode ser questionada, bem como 

é preciso considerar que as barreiras de acesso ao STF.  

A exigência de representação por advogado é classificada por Eloísa Machado como 

uma das condições possivelmente limitadoras de acesso ao STF, bem como o prazo, devido a 

sua indefinição, e os custos.161 Nos casos relativos a pessoas trans essa exigência de 

                                                 
158 ALMEIDA, E.M. Op. Cit. 2015. p. 91. 
159 Idem.  
160 Ibidem. p. 147.  
161 Ibidem,p. 87 a 92.  
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representação por advogado, que deve entender tanto o direito quanto a prática do Tribunal, não 

só limitou como também foi um dos fatores que moldaram as manifestações a um aspecto 

essencialmente jurídico.  

O custo também foi outro fator limitador notável, uma vez que as possibilidades de 

financiamento para custeio das despesas básicas de atuação e acompanhamento do processo se 

revelaram escassas e muitas vezes pagas do bolso das pessoas atuantes. Alguns fatores da 

prática do STF tornam essa questão ainda pior, como a pauta não divulgada com antecedência 

(dificultando viagens para acompanhamento dos casos) e a vestimenta exigida, conforme 

pontua Juliana Cesario Alvim.162  

Nos casos que compõem o espaço amostral da pesquisa, especialmente quanto à 

discussão sobre retificação do registro civil de pessoas trans, a questão da definição da pauta 

do STF limitando o acesso ao Tribunal foi notável diante do adiamento do julgamento por cinco 

vezes. Cito aqui uma das ocasiões, na qual acompanhei o caso em Brasília, para exemplificar a 

questão.  

Na ocasião das sustentações orais dos amici curiae na ADI 4.275, desde as 14h estava 

sendo realizado o julgamento de outro caso e estava marcada uma solenidade no plenário às 

16h30. Então a ministra Cármen Lúcia se desculpou e disse que tinha que encerrar as atividades 

sem nem tocar no assunto da alteração do registro pra pessoas trans. Maria Berenice Dias, 

representando o amicus curiae IBDFAM, subiu na tribuna e pediu que a ouvissem naquele dia 

porque tinha compromissos profissionais no dia seguinte e havia trazido muitos alunos com ela 

para assistir à manifestação. O pedido foi rapidamente aceito então foi feito um breve relatório 

pelo ministro Marco Aurélio, foram ouvidas a PGR e as sustentações orais dos amici curiae 

(IBDFAM, Grupo Dignidade e CLAM e LIDIS).  

Para que as entidades que se organizaram para estar ali presentes fossem ouvidas, no 

entanto, foi necessária a iniciativa de Maria Berenice Dias, profunda conhecedora do Tribunal, 

conhecida e respeitada no espaço. Inclusive, diante de sua manifestação, vários ministros 

fizeram grandes elogios a ela e a sua obra e a ministra Rosa Weber a cumprimentou por ter sido 

sua colega de faculdade, o que leva também ao questionamento sobre se a iniciativa teria 

atenção se viesse de outra pessoa representante de outra organização. Embora as entidades 

terem sido ouvidas em data separada do julgamento e com menos tempo (dez minutos, sendo 

que o tempo previsto pelo tanto pelo Regimento Interno do STF no art. 132 quanto pelo Código 

                                                 
162 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Op. Cit.  
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de Processo Civil no art. 554 é de 15 minutos), a iniciativa possibilitou que representantes que 

enfrentaram dificuldades, já descritas aqui, por exemplo quanto aos custos de ir a Brasília e de 

lidar com a imprevisibilidade da pauta de julgamento do Supremo pudessem ao menos ser 

ouvidas quando mais uma vez utilizaram seus recursos humanos e financeiros para que 

pudessem estar presentes.  

Em se tratando de possibilitar a participação de movimentos sociais com escassez de 

recursos e baixa profissionalização de membros, a falta de antecedência na divulgação da pauta 

bem como a alteração da pauta em data próxima da sessão ou mesmo no próprio dia marcado, 

como ocorreu com as cinco vezes em que a decisão sobre alteração de prenome de pessoas trans 

foi adiada por diversos motivos no STF, são obstáculos de difícil transposição.163  

A ministra Cármen Lúcia, ao assumir a presidência do Tribunal, se mostrou sensível a 

essa questão da falta de antecedência em divulgação da pauta, que anteriormente costumava ser 

de menos de uma semana, e passou a publicar no final de cada mês a pauta do mês seguinte. 

Mas, ainda, pela forma em que ocorrem os julgamentos usualmente, envolvendo leituras de 

longos votos, a pauta previamente definida com frequência não é cumprida, como ocorreu 

tantas vezes nos casos de pessoas trans, prejudicando a atuação especialmente de grupos com 

recursos humanos e financeiros limitados.164  

A avaliação do professor Conrado Hübner Mendes sobre a questão do tempo no STF é 

a de que a duração de um caso não está relacionada a sua complexidade, relevância política ou 

à carga de trabalho do Tribunal, mas sim de peculiaridades e instinto de cada julgador, ou 

mesmo de negociações nos bastidores.165 Essa questão do tempo está relacionada às já expostas 

problemáticas quanto à pauta e também aos pedidos de vista que tanto afetam a discussão dos 

casos, como por exemplo o pedido de vista do ministro Marco Aurélio no RE 670.422, que 

impediu o julgamento em separado do RE, que já indicava garantir, com meses de antecedência, 

a possibilidade de alteração do registro civil sem cirurgia de transgenitalização, e o pedido de 

vista, em 2015, do ministro Luiz Fux no RE 845.779, cujo julgamento ainda não teve 

                                                 
163 Idem. 
164 IOTTI, Paulo. “Críticas construtivas e propostas: pauta do STF e desrespeito à advocacia e aos movimentos 

sociais.” 26 fev. 2018. http://justificando.cartacapital.com.br/2018/02/26/criticas-construtivas-e-propostas-pauta-

do-stf-e-desrespeito-advocacia-e-aos-movimentos-sociais/  
165 MENDES, Conrado Hübner. “Na prática, ministros do STF agridem a democracia, escreve professor da USP”. 

28 jan. 2018. http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/01/1953534-em-espiral-de-autodegradacao-stf-

virou-poder-tensionador-diz-

professor.shtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=compfb  
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continuidade. Conrado Hübner Mendes defende, ainda, que “a definição arbitrária do seu tempo 

decisório é mais uma faculdade que o Supremo conferiu a si mesmo e não explicou a ninguém, 

um dos poderes mais antidemocráticos que um tribunal pode ter”166.  

 

10. Estratégias de articulação dos movimentos sociais 

Ellen Ann Andersen defende que embora a configuração política de um país molde as 

oportunidades políticas oferecidas aos movimentos, movimentos sociais podem influenciar essa 

configuração política e forjar oportunidades com suas ações.167 Diante das dificuldades 

enfrentadas, descritas no item anterior, essa parece ser uma descrição adequada às diversas 

formas de articulação observadas entre os grupos estudados.  

Para Siri Gloppen, por sua vez, a possibilidade de que as demandas dos grupos 

marginalizados cheguem ao Judiciário é essencial para que possa ocorrer a transformação social 

por meio da atuação das cortes, no entanto, existem barreiras, como as discutidas no capítulo 

anterior, destacadamente o questionamento em torno de quem pode levar casos à corte.168 Mas, 

no mesmo sentido que Andersen, Gloppen acredita na “capacidade associativa” dos 

movimentos sociais, definida como a capacidade de se associar e unir forças tendo como 

objetivo a mobilização, o que pode auxiliar com expertise ou até mesmo recursos financeiros.169  

As múltiplas formas de articulação observadas ao longo da pesquisa são exemplos claros 

de oportunidades forjadas, quando não são oferecidas, e de capacidade associativa. Para superar 

a grande barreira da representação por advogado, por exemplo, foram estabelecidas as mais 

diversas parcerias, seja com advogados de confiança para produzir a peça, com advogados que 

apenas assinariam a petição ou até mesmo com organizações universitárias.  

A união de forças descrita por Gloppen também existe quando vemos os grupos GADvS 

e ABGLT retomarem em sua manifestação argumentos e pesquisas presentes em peça 

protocolada por organizações não aceitas como amici curiae, de forma a fortalecer seus próprios 

                                                 
166Idem. 
167 ANDERSEN, E. A. Out of the closets into the courts: Legal Opportunity Structure and Gay Rights Litigation. 

Ann Labor: University of Michigan Press, 2005. p. 8 
168 GLOPPEN, Siri. Courts and social transformation: an analytical framework. In: GARGARELLA, Roberto; 

DOMINGO, Pilar; ROUX, Theunis. Courts and social transformation in new democracies: an institutional voice 

for the poor? 1ª ed. Bodmin: MPG Books, 2006; p. 46 e 47. 
169 Idem.  
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argumentos da mesma maneira que levam o trabalho de grupos não habilitados como amici 

curiae à apreciação do Tribunal. 

Quanto à capacidade associativa objetivando avanços em expertise, um exemplo claro 

é a iniciativa da ANIS ao promover alianças para transmitir a outras organizações o 

conhecimento de direito constitucional e do STF acumulado pela ANIS com sua vasta 

experiência em atuação com litigância estratégica no STF.  

Também uma forma de articulação que pode ser descrita como forjar uma oportunidade 

é a atitude tomada por entidades como ANIS, GADvS e ABGLT ao se depararem com a 

impossibilidade de propor ações do controle concentrado de constitucionalidade e se aliarem a 

organizações legitimadas para que protocolassem a peça por elas produzida. E, ainda, a 

estratégia da ANIS de, mesmo nesses casos, atuar como amicus curiae, que garante não só que 

a participação da entidade fique oficialmente registrada como também que haja um 

fortalecimento dos sistemas de apoio à pauta defendida.  

As formas de articulação são exemplos de como funcionam, na prática, os sistemas de 

apoio, definidos por Andersen como um aspecto fundamental da estrutura de oportunidade 

jurídica, assistência com estratégias jurídicas e apresentação de argumentos jurídicos 

complementares, como vemos nos casos estudados, são alguns dos exemplos de atuação de 

sistemas de apoio dados pela autora.170  

Ainda que os problemas enfrentados sejam inúmeros, as posturas adotadas mostram 

iniciativa na mobilização de direito e avanços para as entidades atuantes em suas formas de 

articulação e seu repertório possível de atuação. O aproveitamento da experiência no direito se 

reverte em diversos níveis de objetivos de atuação desde a apropriação da linguagem do direito, 

mesmo em outras formas de atuação, como campanhas políticas, no aspecto que Michael 

McCann chama de constitutivo171, até os avanços em possibilidades de atuação para defesa de 

seus direitos, no aspecto chamado por McCann de instrumental ou estratégico.  

Nesse sentido, Balkin e Siegel veem um grande papel para a atuação de movimentos 

sociais no direito e defendem que o direito precisa deles, mesmo que quebrem suas normas, 

uma vez que são eles que integram o direito às instituições da sociedade civil, aos cidadãos 
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comuns.172 Eles defendem que embora movimentos sociais não possuam, em geral, autoridade 

no sistema legal, podem alterar o significado de normas constitucionais e a legitimidade de 

práticas sociais, uma vez que têm um papel constitutivo da ordem social. Nesse raciocínio, a 

contestação promovida por movimentos sociais pode aplicar princípios a novos contextos, pode 

defender a legitimidade de práticas antes vistas como ilegítimas, pode, em suma, fazer com que 

o direito adquira significados que nunca teve antes.173  

 

11. Conclusões 

O caso estudado é um retrato da construção de demandas e do debate em torno de 

direitos de pessoas trans no STF. Em um contexto de falta de esperança quanto ao 

reconhecimento de direitos para uma população discriminada como a população trans pela via 

legislativa, uma série de entidades se empenham em participar da discussão desses direitos no 

STF, por meio da atuação como amici curiae.  

Considerando o papel atribuído ao amicus curiae de levar a uma arena tradicionalmente 

fechada as interpretações da sociedade civil a fim de pluralizar o debate, se faz necessária uma 

variedade de perfil e de argumentos nos amici curiae ao discutir casos de direitos humanos e 

fundamentais.174 Sob esse prisma, é crucial ter em mente as limitações de acesso e de 

admissibilidade e como elas se refletem na prática da articulação das entidades que atuam por 

esse meio. 

Ainda que a participação como amicus curiae aumente a possibilidade de acesso 

comparativamente ao rol de legitimados para proposição das ações do controle concentrado de 

constitucionalidade, o acesso não é simples, devido tanto aos recursos disponíveis quanto aos 

critérios de admissibilidade, nada claros, adotados pelo Tribunal. 

É preciso ter em mente que mesmo a visão aqui expressa das dificuldades de acesso é 

limitada às entidades que conseguiram chegar a protocolar ao menos um pedido de ingresso, 

todos os requisitos exigidos fazem com que haja um filtro das que conseguem chegar ao STF, 

seguido de outro filtro das que são admitidas. 

                                                 
172 BALKIN, Jack M. SIEGEL, Reva B. “Principles, Practices, and Social Movements,” 154 U. Pa. L. Rev. 927, 

2006. p. 946. 
173 Ibidem. p. 949 
174 ALMEIDA. E.M. Op. Cit. 2015. p. 20.  
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Se boa parte das entidades estudadas não podem atuar como propositoras de ações por 

não serem consideradas legitimadas e decidem atuar como amici curiae (ou mesmo conseguem 

a atuação de outra forma por meio de articulações), algumas não conseguiram atuar nem como 

amici curiae. Nesse espaço amostral de casos que tratam especificamente de direitos de pessoas 

trans as duas entidades com atuação focada especificamente na população trans não 

conseguiram o ingresso, por exemplo.  

A possibilidade de atuação como amicus curiae é, de todo modo, vista como um meio 

importante de disputa e de constituição do debate. São exemplos da visão dessa importância o 

Transgrupo Marcela Prado que, após uma tentativa frustrada de ingresso como amicus curiae, 

pretende continuar atuando na arena e o Grupo Dignidade que teve um pedido de ingresso 

negado em uma das ações estudadas e na outra atuou como amicus curiae inclusive tendo como 

uma de suas manifestações a belíssima sustentação oral de Gisele Alessandra Schmidt e Silva, 

a primeira advogada trans a sustentar oralmente no STF. 

Em sua sustentação oral representando o Grupo Dignidade, Gisele Alessandra disse 

falar de um lugar de privilégio entre as pessoas trans, tanto por ter seu registro civil retificado 

quanto por ser advogada. De fato, a primeira sustentação oral de uma advogada trans ocorrer 

em 2017 reflete a exclusão desse segmento que existe em diversas áreas, especialmente o 

mercado de trabalho, a educação e, influenciando os demais, a falta de reconhecimento da 

própria identidade no registro civil. Em uma arena que exige conhecimentos tão específicos, 

essa exclusão se intensifica.  

A necessidade de conhecimento não só sobre direito como também sobre o 

funcionamento do Tribunal se reflete tanto na admissão, que faz com que organizações menos 

experientes nessa forma de atuação frequentemente não consigam a habilitação, como também 

na produção das manifestações, que possuem foco em argumentos jurídicos, sem muito contato 

com as atrizes e os atores não jurídicos das organizações no momento da elaboração.  

A exigência de representação dos amici curiae por advogado, que conforme foi 

discutido pode ser considerada indevida, devido à natureza do instituto, exerce influência 

expressiva na constituição do debate, não só como barreira para o acesso de possíveis grupos 

como também como molde para a forma de acordo com a qual o debate será constituído.  

A ideia de que os amici curiae precisam apresentar argumentos técnicos e jurídicos para 

que sejam legítimos e contribuam para o debate, se afastando da voz de militantes organizados 

não conhecedores do direito, em geral predomina também entre os atores e atrizes. Desde o 
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contato para realizar as entrevistas foi perceptível que, dentro das organizações, as pessoas 

direcionadas a falar sobre a atuação como amicus curiae, que sabiam como se deu esse 

processo, eram os atores e atrizes jurídicos. Os questionamentos sobre a elaboração das 

manifestações vieram para confirmar que as pessoas não relacionadas à área jurídica das 

entidades em geral não tiveram participação ampla nessa atuação, ficou a cargo dos atores e 

atrizes jurídicas traduzirem sua sensibilidade às questões trans e seu acúmulo dos debates e 

demais formas de atuação na entidade em termos jurídicos e técnicos.  

 Como o conhecimento jurídico, o conhecimento do funcionamento do Tribunal e a 

capacidade postulatória são indispensáveis para a atuação como amicus curiae, já se impõe uma 

das questões relativas ao acesso: a disponibilidade de advogadas e advogados. As formas de 

mobilização e articulação das entidades estudadas nesse sentido são várias e diversas, que 

ilustram a vontade de solucionar o problema, mas mostram, ainda, que apenas o acesso a uma 

pessoa com capacidade postulatória não basta, nem mesmo a qualidade e a representatividade 

da manifestação produzida bastam, uma vez que a expertise com o STF se faz essencial.  

O esforço de articulação das entidades e a preocupação com que os sistemas de apoio 

se multipliquem, de todo modo, são notáveis na busca de meios para chegar ao STF, no interesse 

em auxiliar na capacitação de outros grupos para que possam também atuar (como faz, por 

exemplo, a ANIS) e na valorização do trabalho dos demais (como fizeram, por exemplo, 

GADvS e ABGLT ao retomar o conteúdo da manifestação não habilitada dos grupos Nuances 

e Igualdade).  

A atuação como amicus curiae no STF tem para as entidades estudadas importância 

para além do resultado em si, embora esse seja um objetivo também para todas as entrevistadas. 

Em um contexto em que, em geral, o STF não é visto como o meio ideal para a disputa desses 

direitos e muitas vezes nem mesmo com esperança de transformação social, mas sim como o 

meio possível para avançar, a possibilidade de ter voz com um papel constitutivo do debate 

dentro e fora do Tribunal é de suma importância.  

Um exemplo da relevância desse papel é o fato de que a maioria dos amici curiae na 

ADI 4.275 se posicionou parcialmente contra a petição inicial da Procuradoria Geral da 

República que, apesar de ter impetrado uma ação histórica em favor dos direitos de pessoas 

trans (o que os atuantes como amici curiae chamados inovadores não estariam legitimados a 

fazer), colocou requisitos patologizantes para a alteração do registro civil. Outro exemplo é a 

construção, realizada pela atuação dos amici curiae, da ideia de que deveria ser usado um termo 
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guarda-chuva que abarcasse todas as identidades trans na decisão, no caso o termo 

“transgêneros”. Ademais, o fato de que ambas as posições foram acatadas na decisão do 

Tribunal quanto à retificação do registro civil para pessoas trans, ilustrando o poder e a 

importância dessa forma de mobilização também quanto aos resultados.  

A possibilidade de atuação como amicus curiae certamente trouxe vantagens nesses 

casos, especialmente relacionadas a visibilidade e voz de organizações da sociedade civil, e a 

importância dada a essa possibilidade pelos grupos é perceptível tanto entre os mais experientes 

na arena, que insistem na atuação, quanto entre os que ainda possuem dificuldades para acessar, 

por continuarem tentando. As inúmeras formas de articulação e todo esse trabalho para além 

das manifestações que a pesquisa revelou mostram o papel do instituto na mobilização do 

direito.  

Não obstante a importância e o papel positivo que a instituição do amicus curiae tem 

nas articulações de movimentos sociais e na mobilização do direito, esse trabalho é uma 

representação do quanto é possível e preciso alterar a prática para que realmente seja observado 

um papel de pluralização do debate como o que é atribuído aos amici curiae, com variedade de 

participantes, de formas de manifestação e de argumentos.  
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13. Anexos 

ANEXO I: Roteiro de entrevistas 

Questionamentos sobre a entidade e sua atuação:  

1. Para situar a entrevista, gostaria de saber qual sua relação com a entidade e quais 

as formas de atuação da entidade.  

2. Qual a área de atuação da sua entidade [por exemplo: direitos humanos em geral, 

direitos de pessoas LGBT, direitos de pessoas trans, etc]? Como ela se relaciona com os temas 

discutidos na ADI 4.275 ou no RE 845.779? 

3. Quais atrizes e atores jurídicos possibilitam a atuação da entidade em demandas 

no Judiciário? 

4. Como é financiada a atuação da entidade? 

Questionamentos sobre a atuação como amicus curiae nos casos em pauta na 

pesquisa:  

5. Como foi a elaboração das manifestações e a construção interna dos argumentos? 

6. Quais foram os objetivos da entidade com a atuação? [Incluem voz e visibilidade 

ou estão restritos ao resultado da ação?] 

7. Existem campanhas ou outras estratégias paralelas promovidas pela entidade 

com os mesmos objetivos? 

Questionamentos sobre a relação da entidade com o STF e sua relação com o 

Tribunal:  

8. A entidade atuou no STF em outros casos além da ADI 4.275/RE845.779? Se 

sim, em quais outros casos isso aconteceu? 

9. Como a entidade escolheu trabalhar com o STF nesses casos? 

10. Qual a percepção da entidade sobre a experiência de atuar como amcus curiae 

no STF e qual a visão da entidade sobre o Tribunal? 
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ANEXO II: Transcrições das entrevistas 

Entrevista ANIS – Gabriela Rondon 

Ana: Bom, pra situar a entrevista, assim, no geral, conta da sua relação com a ANIS e das 

formas de atuação principais da entidade. 

Gabriela: Então, é uma ONG, né, uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos, 

que, desde 1999, é uma ONG que trabalha com direitos humanos em geral, mas com bastante 

foco em direito das mulheres e outras, digamos assim, minorias, né. Considerando mulheres 

como minorias políticas, e também temos foco em outras minorias políticas, que inclui a 

população LGBT. Então a gente atua em temas variados e especialmente por algumas vias. É 

uma ONG, desde sua fundação, que trabalha com a pesquisa acadêmica, né, então, com o 

objetivo de gerar evidências confiáveis sobre as relações de direitos humanos. Então 

especialmente a partir da pesquisa acadêmica. E, a partir disso, conseguir atuar em ações de 

advocacy e gerando informações pra tomadores de decisões, de variadas formas. E o nosso 

advocacy, ele é especialmente jurídico, digamos assim. A gente não tem foco em advocacy no 

Legislativo, tem muito mais foco no advocacy pela via judicial, especialmente no Supremo, 

mas também em outras ações. Esse seria um pouco do panorama geral de como a gente age, eu 

sou pesquisadora e advogada na ANIS desde 2014 e desde esse ano tenho ficado na 

coordenação das ações de litigio estratégico. Então seria um pouco isso. 

Ana: A ligação da área de atuação da entidade com esse tema específico de pessoas trans, qual 

você acha que seria? 

Gabriela: A gente tem um foco no movimento feminista, né, de início. A gente tem um foco 

em atuação nas questões de gênero em geral, então por isso que naturalmente a questão trans é 

também uma preocupação nossa. Pelo menos o feminismo que a gente acredita é esse. O nosso 

foco, nós somos uma organização feminista e, por isso, temos foco bastante intenso em questões 

de gênero em geral, que não se atem a questões relativas a mulheres, né.  

Ana: Você disse que você é advogada e pesquisadora na ANIS. Sobre os atores jurídicos que 

possibilitam essa atuação, é um setor jurídico da entidade que você coordena? Como que 

funciona isso? 

Gabriela: Sim, como eu disse, o nosso advocacy tem foco judicial, então, por isso a gente tem 

várias iniciativas nesse campo. Atualmente, dentro da ANIS, nós temos quatro advogadas, mas 

atualmente nem todas atuam diretamente nessa coordenação de litígios, porque várias atuam 
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mais especificamente com pesquisa, mas de qualquer forma é uma equipe, digamos, qualificada 

do ponto de vista jurídico, que a gente atua em conjunto, né. Seja na fase de pesquisa, seja na 

fase mesmo do litígio. 

Ana: São as próprias membras da organização que atuam no jurídico? 

Gabriela: Isso. 

Ana: E existe algum financiamento, alguma coisa pra ajudar a atuação nesse sentido? 

Gabriela: Temos. No momento, ela não leva financiamento pra nenhuma questão LGBT, nós 

temos financiamento, inclusive, pra atuação de litígio estratégico, mas no tema de direitos 

sexuais reprodutivos de forma ampla, mas com foco em Zica e em aborto. Inclusive, quando a 

gente atuou nesses dois casos a gente tinha financiamento especifico pra isso. 

Ana: Esses dois casos de Zica ou... 

Gabriela: Não, os de pessoas trans. 

Ana: Tinha um financiamento especifico pra esses então? 

Gabriela: Não, a gente não tinha. 

Ana: Quando existe a decisão da ANIS de atuar como amicus curiae em alguns casos, nesse 

caso especifico desses de direitos de pessoas trans, como que é a elaboração das manifestações, 

a elaboração dos argumentos dentro da entidade? 

Gabriela: A gente geralmente parte de pesquisas que nós tenhamos realizado, né, porque em 

geral é a forma que a gente identifica que nós podemos contribuir de maneira mais qualificada 

pro debate em que a gente participa. Então é assim que funciona né, a gente avalia do nosso 

repertório de pesquisas o que a gente pode selecionar como uma tese forte, que a gente tenha 

estudado e que pode contribuir de uma forma diferenciada em cada caso, e ai constrói a tese. 

Ana: Você falou algumas vezes em advocacy, litigância estratégica, pensando sobre esses 

pontos de vista, qual você vê como o objetivo da ANIS com a atuação como amicus curiae? 

Gabriela: Que é justamente contribuir com a expertise né, de pesquisa acadêmica, de maneira 

concreta na decisão de casos possíveis. Então, justamente pela força que tem a decisão de casos 

do Supremo, a gente acredita que nossa incidência possa ter um efeito, digamos, populacional, 

que a gente não está participando de um caso único de pessoas, embora a gente atue também 
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em casos individuais, mas aqui a repercussão do que a gente vai atuar não é restrita né, ela 

realmente tem o poder de fazer uma provocação mais ampla, inclusive sobre a organização de 

política pública e por isso a gente acredita que tem um impacto importante né, de usar essa 

abertura que tem principalmente no Supremo pra participação de organizações da sociedade 

civil em casos que são acessíveis, que podem ter repercussões mais amplas do que o caso 

individual.  

Ana: Existem outras campanhas e estratégias paralelas que a ANIS faz ou participa com esses 

mesmos objetivos? Você já falou que o foco é mais no jurídico e não no Legislativo, mas existe 

outra forma? 

Gabriela: A gente faz, na verdade, várias formas de incidência, e elas são diferenciadas porque 

são focadas em públicos diferentes, né. Por exemplo, uma manifestação como amicus curiae 

de um processo tem como população alvo primordial os próprios ministros, né. É um tipo de 

incidência. Outro tipo de incidência que a gente faz é transformando, também, as nossas 

pesquisas, não necessariamente em algo jurídico, mas em peças de comunicação aí já para 

sensibilizar público mais amplos né. Então, a gente tem incidência em fazer documentários, 

curtos, de direitos humanos. E tem uma presença também importante me redes sociais, por 

exemplo. Mas também em produzir artigos, mesmo, de opinião para veículos de mídia e se 

constituir como uma organização confiável que forneça... que seja confiável como fonte para 

investigação jornalística. São outras formas de atuação, com objetivo de atingir diferentes 

públicos, mas sempre a partir dos mesmos insumos, né, pesquisas, o que a gente trabalha, outros 

tipos de advocacy...  

Ana: Você pode falar sobre outros casos em que a ANIS atuou como amicus curiae? 

Gabriela: Sim. A gente tem uma atuação bastante consolidada, inclusive, em temas bastante 

variados, por exemplo, a gente atuou como amicus curiae na ação 3510, que foi sobre células 

tronco, a gente foi ouvida na verdade como especialistas em audiência pública nessa ação. 

Também participamos de audiência pública na ADPF 54 sobre a questão da anencefalia, nesse 

caso nós trabalhamos na questão do litígio mesmo desde a inicial, mas isso não é registrado, 

digamos assim, na história do Supremo, porque não éramos a organização postulante, por 

impossibilidade mesmo. Mas a estratégia jurídica desde o início da ADPF 54 foi coordenada e 

liderada pela ANIS. Participamos também, um pouco mais recentemente, como amicus curiae, 

no caso de ensino religioso nas escolas públicas. E, além disso, dentre os casos que nós temos 
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hoje, e, de novo, a ANIS não é a requerente oficial, mas em que nós coordenamos a ação de 

litígio são a ADI 5581 sobre zika e a ADPF 442 sobre aborto. 

Ana: Nesses casos vocês estão junto à entidade que propôs e, por uma limitação na previsão 

constitucional dos proponentes, não puderam propor, então atuam também como amicus 

curiae? 

Gabriela: Sim, sim. Mas, ainda, na ação do zika a gente já entregou nossa petição pedindo 

admissão como amicus curiae, na 442 ainda não. Mas a gente vai, é que a gente ta atuando no 

momento em outras frentes, e eventualmente a gente vai fazer o nosso próprio pedido como 

amicus curiae.  

Ana: Atuar como amicus curiae nesses casos é uma estratégia para participar também nesses 

casos em que, pela limitação do rol de legitimados vocês não puderam propor a ação. Digo, 

casos em que vocês já participaram propondo de fato, mas se atuar como amicus curiae é uma 

estratégia para participar oficialmente, com o nome lá também.  

Gabriela: Sim, é uma estratégia também, assim que a gente aparece oficialmente no processo, 

mas costuma ter um envolvimento muito maior na estratégia, inclusive em diálogo permanente 

com outras que vão entrar com pedidos próprios de amicus curiae, então a nossa atuação como 

amicus curiae não é nem a mais importante no processo, mas ela é uma das possibilidades.  

Ana: Como funciona essa articulação com as outras entidades que atuam como amicus curiae? 

Gabriela: Na verdade são organizações de projetos anteriores de atuação no tema ou em outro 

tema e a gente geralmente entra em contato pra gerar essas alianças de possibilidade de atuação. 

Enfim, é isso, organizações e alianças novas que a gente constrói. E como a gente tem essa 

atuação de certa forma reconhecida nesses temas,  a gente se oferece pra fazer conversas com 

essas organizações de forma a também propor os próprios pedidos de amicus e às vezes algumas 

organizações não têm necessariamente um apoio jurídico, ou pelo menos não nessa construção 

de debate constitucional tão expressivo, então a gente se oferece para auxiliar a imaginar como 

poderia ser uma peça de amicus curiae sempre a partir da experiência das próprias 

organizações, então é um pouco esse trabalho assim, um trabalho de alianças mesmo, entre 

organizações, que já existe há mais tempo, por toda a nossa história.  
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Ana: Porque essa experiência de saber lidar com o STF e ter experiência de atuar como amicus 

curiae faz diferença na hora de conseguir ser admitido no processo.... Vocês tentam passar isso 

para as outras organizações?  

Gabriela: Sim, de certa forma sim. Não só a experiência como amicus curiae, mas a 

experiência com litígio estratégico em geral. Então acaba sendo um diferencial da ANIS sendo 

essa organização que ao mesmo tempo é reconhecida por atuar em pesquisas no campo, então 

é considerada especialista no tema, mas ao mesmo tempo que tem experiência de traduzir essa 

experiência de pesquisa em peças que possam ser estratégicas dentro de um litígio.  

Ana: Como vocês escolhem trabalhar com o STF em algum caso específico? Em qual e se vão 

atuar... 

Gabriela: Isso depende do nosso objetivo, do nosso plano estratégico. Então, que é sempre 

variável por demandas externas inclusive, como foi a própria epidemia de zika. Ela não era 

obviamente não era nada dentro do nosso planejamento porque foi algo que pegou o país de 

surpresa, mas uma vez que entrou como uma epidemia de consequências tão graves dentro de 

uma área que a gente já atua e toca em tudo que a gente já atua, porque toca em várias dimensões 

de direitos sexuais e reprodutivos e toca em questão da deficiência, que também é um tema que 

a gente trabalha faz muitos anos, e na precarização da vida de mulheres, por tocar nas nossas 

áreas estratégicas centrais a gente fez uma reorganização de emergência pra atuar nesse caso, 

pela avaliação de oportunidade. Com o espectro amplo de atuações no contexto do zika. Então 

em geral a nossa atuação ela tem as temáticas prioritárias e ela tem uma certa flexibilidade de 

planejamento porque ela sempre é submetida também a análises constantes de conjuntura para 

avaliar oportunidades.  

Ana: Escolher atuar no STF parte de perceber a oportunidade de atuar nesse meio...  

Gabriela: Sim, a gente tem nossos eixos temáticos prioritários, então não é qualquer tema que 

a gente vai entrar, mas dentro desses temas a gente faz também avaliação estrutural de onde é 

mais estratégico atuar. E eu explico isso porque a gente tem uma característica marcante da 

ANIS é uma certa flexibilidade mesmo de atuação em que a gente é muito ligada a avaliação 

de conjuntura permanente.  

Ana: E qual a visão vocês têm do STF como arena para discutir essas questões e como 

possibilidade de transformação social?  
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Gabriela: Bom, apesar de haver muita variação mesmo... o Supremo tem tido um... é difícil 

fazer uma avaliação consistente do Supremo, né. Porque ele tem uma atuação que não 

necessariamente é absolutamente coerente em casos semelhantes. Mas a nossa avaliação é que, 

de qualquer forma, ela é a arena hoje possível de se avançar em temas sensíveis de direitos 

humanos em geral. Então, se há algum lugar em que se possa apostar institucionalmente que 

essas mudanças possam vir, a nossa aposta é que venham de discussões no Supremo. Porque 

são discussões que tendem a ser mais sensíveis do ponto de vista de proteção, direitos humanos 

e especialmente direitos de minorias. Então é por isso que já há vários anos a nossa incidência, 

as nossas ações de advocacy, são focadas no Supremo.  

Ana: E qual a sua avaliação da experiência de atuar lá como amicus curiae?  

Gabriela: É uma experiência importante de interlocução com um órgão tão poderoso né, 

institucionalmente poderoso, como é o Supremo. É uma oportunidade que a gente tem inclusive 

de garantir a nossa missão que é de que a nossa atuação em pesquisa ela nunca é uma pesquisa 

que é para ficar fechada em si mesma ou que é para ter interesse apenas acadêmico. Ela sempre 

é voltada à possibilidade de gerar interlocução com tomadores de decisão como são os 

ministros. Então é uma experiência positiva. O que não significa que a gente ganha todas as 

ações que a gente atua. A gente teve até inclusive recentemente o caso de ensino religioso em 

escolas públicas, infelizmente a visão que a gente defendeu como amicus curiae não foi a visão 

vencedora no plenário, mas isso, embora a gente vá fazer todas as críticas do mundo a como foi 

estabilizada a decisão, faz parte também do jogo argumentativo dentro do Supremo.  

Ana: A importância da atuação vai além da decisão em si? 

Gabriela: Ah, sim, porque justamente as contribuições que são feitas em audiência pública ou 

mesmo por meio documental, de memoriais, ela tem uma importância para além do julgamento. 

Claro que o julgamento é o objetivo final da participação, mas se gerar uma discussão, não só 

dentro do próprio Supremo entre os ministros, mas uma discussão pública que reflete, 

influenciar de volta os ministros... de qualquer maneira, esse debate público não se perde. Ele 

fica ali como registro, parte de uma história em que essas disputas podem ser refeitas. Inclusive 

essa disputa sobre a questão, vários argumentos foram lançados na arena pública a partir do 

debate que foi provocado dentro do Supremo que pode levar a novos momentos.  
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Entrevista Clínica de Direitos Humanos da UERJ (amicus CLAM e 

LIDIS) – Juliana Cesario Alvim Gomes 

Ana: Primeiramente para contextualizar sua entrevista queria pedir que você falasse um pouco 

sobre a sua relação com as entidades e como são as formas de atuação principais.  

Juliana: Tá, então vou te explicar como que a gente atua na clínica e como que a gente atuou 

nesse caso com o CLAM e o LIDIS. É o seguinte, a clínica é um projeto que a gente fundou, 

eu o professor Daniel Sarmento da UERJ em 2013 mais ou menos, no final de 2013, meio que 

tentando aproveitar o conhecimento que a gente tinha em direito constitucional e também o 

interesse lá dos alunos da UERJ e tudo, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Desde 

então a gente tem tentado participar em casos que a gente considera... Ou que a gente considera 

muito relevante em termos de direitos fundamentais ou em casos em que alguma entidade 

procura a gente que a entidade considera muito relevante, então a gente sempre tenta meio que 

se atirar nesse caminho e, em geral, atua em parceria com alguma entidade que tem mais 

legitimidade no tema. A gente tenta entrar com conhecimento em direito constitucional, 

conhecimento de funcionamento do supremo, esse tipo de coisa e dialogar com a entidade que 

ta mais ligada ao tema, que em geral conhece profundamente aquele tema. Então é mais ou 

menos assim que a gente atua. Aí, claro, na clínica todos os advogados trabalham de maneira 

voluntária e nós temos advogados que são, além de mim e do Daniel, alunos de pós-graduação 

em direito da UERJ e os estagiários são alunos de graduação da UERJ. Eventualmente algum 

parceiro externo, mas nessa parte da advocacia, em geral todo mundo é ligado à UERJ. Esse 

caso especificamente surgiu dentro da clínica uma vontade de atuar nesse caso, vendo a 

importância do caso, que agora é legal, quer dizer, legal não porque essa decisão ta demorando 

pra sair demais, mas por outro lado eu acho que tem uma vantagem de ela ta demorando porque 

o assunto desde que começou a discussão da primeira ação lá que foi o quê? 2015 né, eu acho. 

A coisa foi ganhando mais momento, repercussão na sociedade... Na primeira ação lá eu me 

lembro quem fez sustentação de amicus fui eu e acho que o Pauto Iotti, só. E mais um cara. 

Tipo assim, pô, que bom que a coisa está se desenvolvendo pra ter mais gente participando. 

Nesse caso, na época, essa ação, o RE, não tinha muita repercussão, não tinha muito amicus, 

então a gente resolveu, achou que era muito importante, achou que a clínica deveria participar 

e também tem um interesse acadêmico um pouco porque eu estudo direitos sexuais, gênero, 

sexualidade, essas coisas. Então a gente foi procurar o LIDIS e o CLAM porque a gente 

inclusive divide andar com eles lá na UERJ, que é o sétimo andar, e eles são não só muito 

admirados na área como têm um trabalho muito sério no Brasil com relação à questão da 
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sexualidade. Aí a gente bateu lá na porta deles e foi conversar pra ver se queriam fazer parceria 

para essa ação e aí fomos muito bem recebidos e tudo e aí fizemos a parceria.  

Ana: Então partiu da clínica nesse caso o contato, mas em outros casos vocês já foram 

procurados por entidades de determinado tema pra falar sobre isso? 

Juliana: Sim.  

Ana: Como você acha que a área de atuação da clínica e do CLAM e do LIDIS se relaciona 

com os temas discutidos na ADI e no RE? 

Juliana: A clínica em razão dessa expertise que tem em relação aos direitos fundamentais e ao 

Supremo, então o fato de ser um caso de direitos discutidos no Supremo chama o nosso 

conhecimento, acho que, assim, a gente tem a contribuir por conta disso, por conhecer a 

linguagem de direitos usada no supremo, por conhecer linguagem do direito constitucional e, 

enfim, nesse aspecto né. Como  

Ana: a clínica então seria os atores jurídicos que possibilitam essa atuação para esses outros 

grupos para chegar no STF? 

Juliana: É, acho que funciona mais ou menos assim, a gente funciona como um intermediário 

entre esses grupos que não estão familiarizados com a prática do supremo e o supremo. Mas, é 

isso, a gente tenta meio que articular também... É meio que uma coisa de mão dupla né. 

Eventualmente as organizações vão procurar a gente, a gente vai procurar as organizações, vê 

se faz sentido o que a gente ta querendo fazer e vice-versa, assim. É uma troca.  

Ana: E a atuação de vocês é totalmente voluntária? Mesmo pra viagens, sustentações orais... 

Todo trabalho que vocês fazem é todo voluntário?  

Juliana: Então, no começo, a gente botava dinheiro do próprio bolso pra pagar essas coisas, 

depois a gente conseguiu alguns financiamentos pra cobrir esses gastos. Então, assim, ninguém 

é remunerado, ninguém recebe salário nem nada assim, nada de remuneração pessoal. Mas 

recentemente a gente conseguiu financiamento pra cobrir esses gastos tipo passagem de avião, 

diária de hotel se for preciso dormir, coisas assim, e até a parte administrativa porque a gente 

tem site, enfim, tem que comprar papel, tinta pra impressora, essas coisas, então no começo era 

meio crítico porque realmente não tinha dinheiro nenhum, mas mais recentemente a gente 

conseguiu financiamento. Na verdade agora a gente tá até buscando novos financiamentos 

porque os nossos o prazo acabou, então...  
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Ana: E esse financiamento foi através de editais? De universidade? De parcerias?  

Juliana: De edital, de edital... Edital de pesquisa e de litigância. Na verdade o edital que mais... 

que praticamente financiou a clínica durante dois, dois anos e meio, foi do Fundo Brasil de 

Direitos Humanos, que era um edital pra advocacy, litigância estratégica. Muito bom e aí 

felizmente, somos muito gratos a eles porque dois anos e meio de atuação da clínica foram 

graças a esse financiamento.  

Ana: Você falou sobre tentar passar a voz e o conteúdo das entidades com quem vocês se 

articulam.... Eu queria saber como é a elaboração dos argumentos, a construção dos argumentos 

na elaboração das manifestações.  

Juliana: Em geral a construção vai depender muito do parceiro, né, que a gente tem, porque 

têm parceiros que vão se envolver mais e outros que vão se envolver menos, parceiros que estão 

familiarizados com o Supremo e parceiros que estão menos, então, por exemplo, a gente atua 

num caso de competência da justiça militar, dois casos de competência da justiça militar que 

estão no Supremo e o nosso parceiro é o “Tortura Nunca Mais”, que já teve outros casos no 

Supremo, já esteve presente em outros casos no Supremo, por exemplo no caso da lei anistia e 

tal, então é um parceiro que está mais familiarizado com o Supremo e esse tipo de coisa. Outros 

parceiros, por exemplo, como o CLAM e o LIDIS não com relação ao Supremo em si, então 

varia um pouco do parceiro, da disponibilidade, etc. O que a gente faz, a gente se reúne 

pessoalmente e faz boa parte da comunicação online, trocando os materiais que vão ser usados, 

então a gente elabora e vai pra lá, vai pra cá, fazem observação, a gente ajeita e vai fazendo 

assim até ter uma versão final e ser protocolada. Aí, claro, dependendo do parceiro pode se 

envolver mais, o CLAM e o LIDIS houve contribuições substantivas e houve muita troca. Só 

que a parceria ela não se limita à elaboração da peça do amicus, existe uma parceria também 

que a gente tenta cultivar no pré e pós julgamento, então nesses casos tem aquela questão da 

previsibilidade da pauta do Supremo, pô, a gente nunca sabe direito quando o processo vai ser 

julgado, fica aquela insegurança então a gente tenta manter uma rede de comunicação pra deixar 

avisado, ó ta pautado, se você puderem se comunicar com os seus contatos... Qual foi a decisão 

do Supremo? Então a gente resume o que foi dito, manda pra eles. Pergunta sobre estratégia, 

essa estratégia que envolve o antes e depois da apresentação do amicus que é dar visibilidade 

ao tema, pautar isso, tentar pautar isso nos debates seja acadêmicos seja da mídia, esse tipo de 

coisa.  
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Ana: quais seriam essas principais estratégias e campanhas paralelas que têm os mesmos 

objetivos, além da via da litigância estratégica?  

Juliana: Cara, eu acho que tem um monte de coisa que pode ser feita e acho também que vai 

depender de cada caso porque cada caso tem um canal melhor ou pior e mais aceitação ou 

menos aceitação nas diferentes vias. Então, por exemplo, caso de direitos de pessoas trans a via 

legislativa, a via política é meio ruim né, tipo, a via parlamentar. Então isso é uma estratégia 

que nesse caso a gente não vai muito, porque a gente acha que não vai ser tão frutífera, então a 

gente prefere concentrar o nosso esforço na questão constitucional do Supremo. Mas, por 

exemplo, tem uma coisa assim de tentar pautar o caso nas discussões tanto sociais gerais, tipo 

jornal e tal e tentar colocar esse assunto como uma questão e às vezes isso claro ta fora no nossa 

controle, então, por exemplo, muito bem vindo toda essa discussão que teve por causa da 

novela, discussão em torno de pessoas trans, é ótimo. Não posso dizer que eu tenho nada a ver 

com isso, mas que bom que isso aconteceu enquanto o caso ta sendo discutido no Supremo, 

então eu acho que isso é uma estratégia, eventualmente você vai ter meios de empurrar essa 

estratégia e outros não, mas pautar na mídia de entretenimento como foi o caso da novela é 

bom, porque você bota o assunto, você fala do assunto, você ventila o assunto. Então é uma boa 

estratégia. Outra estratégia é você pautar o assunto dentro da academia, aí pode ser tanto a 

academia jurídica então, por exemplo, tem sites especializados, como o Jota, que é um lugar 

que volta e meia eu escrevo, de vez em quando, colaboro num projeto chamado Supra, que é 

do pessoal da FGV do Rio, que é um observatório do Supremo, então ali é um outro espaço de 

estratégia, tentar pressionar, dar os argumentos por ali, porque ele é um tipo de veículo que é 

lido pelas pessoas do meio jurídico, então você deve influenciar também por esse lado. Tem 

outros casos que você tem parceiros que a clínica trabalha muito mais com litigância do que 

com advocacy em geral, mas os nossos parceiros também trazem estratégias de influência, de 

tentar pautar coisas que a gente mesmo não domina. Então, por exemplo, nesse caso que eu 

falei da justiça militar, um dos parceiros é o “Meu Rio”, é uma organização que em São Paulo 

eles têm acho que “Minha Sampa” e aqui no Rio “Meu Rio” é uma organização que eles 

trabalham muito com a plataforma digital. Então eles criaram uma campanha pela 

desmilitarização da justiça, que é essa discussão da justiça militar, aí fizeram um vídeo, fizeram 

um site em que você pode mandar e-mails, não sei se pro Supremo ou pros parlamentares que 

têm projetos de lei nesse sentido, então já é um outro tipo de atuação que contribui e que se vale 

da expertise desse parceiro que a gente não tem muito, de construir um site, de fazer um troço 
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desse a gente não pode fazer ou a princípio não sabe, então alguém chega junto e contribui 

nesse sentido, tentando fazer de maneira articulada.  

Ana: quais você vê como os objetivos das entidades com essa atuação? Tanto as parceiras 

quanto a clínica.  

Juliana: Eu acho que tem o objetivo pontual que é ganhar esses casos e fazer avançar os direitos 

de pessoas trans. Num primeiro momento eu acho que tinha o objetivo inicial que é trazer 

visibilidade pra esse tema. Há dois, três anos atrás não estava tão visível agora e felizmente 

nesse sentido teve um avanço bem grande, que não necessariamente tem a ver com os casos, 

acho que tem a ver com a sociedade em geral, mas os casos estão no meio disso. Então a gente 

no primeiro momento tinha um objetivo de trazer visibilidade, sempre teve o objetivo de fazer 

avançar esses direitos, então ganhar os casos e conseguir assegurar os direitos que estão sendo 

discutidos, tentar com esses casos, fazer avançar direitos de pessoas trans para além dos casos, 

então formar jurisprudência favorável a pessoas trans pra eventualmente outros casos que 

vierem a bater não só nas portas do Supremo, mas também em outras instâncias tenham decisões 

favoráveis e também eu acho que fazer avançar em geral uma jurisprudência a favor de direitos 

fundamentais no Supremo. Então emplacar e fazer o Supremo exercer seu papel de defensor ou 

assegurador de direitos de minorias, no caso de pessoas trans, mas isso repercute, pode 

repercutir no caso de outras minorias no futuro que possam ser discutidos no Supremo também. 

Então eu acho que tem essa dimensão específica do caso e também uma com relação não só a 

pessoas trans mas também e também com relação a direitos fundamentais no geral.  

Ana: você pode falar sobre a atuação da clínica em outros casos e com outros parceiros no 

STF?  

Juliana: O primeiro caso que a clínica participou e que eu acho que a gente exerceu alguma 

influência e que foi o primeiro caso da clínica e que eu acho que foi uma coisa legal foi a 

discussão sobre financiamento de campanha eleitoral, que acho que foi no final de 2013. Mas 

acho que, claro, a clínica evoluiu e a forma de trabalhar também evoluiu. Então a maior parte 

do trabalho que a gente faz é como amicus e então tem esses casos da justiça militar que eu te 

falei nos quais o parceiro é o “Tortura Nunca Mais” com quem a gente aprende muito também. 

Porque também tem esse lado, a gente aprende muito com os parceiros, não só no que eles 

sabem sobre os temas, tipo nesse caso sobre o CLAM e o LIDIS, mas a gente aprende muito 

também sobre como eles se organizam, como eles fazem estratégia, como eles atuam, e isso é 

muito legal pra gente. Porque na verdade a gente parte de uma mini parte da coisa, a gente não 
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sabe “é isso”, a gente é mirim em termos de estratégias de advocacy mais amplas e coisas desse 

tipo e a gente vai aprendendo com eles. Então nesse caso do tortura nunca mais também a gente 

aprendeu um monte e acabou que no final de 2015 eu acho, meio de 2015, a gente acabou 

propondo uma ação. No caso nós somos os advogados e quem a gente representa é o PSOL, o 

partido, sobre sistema prisional, foi sobre lá que o Supremo declarou estado de coisas 

inconstitucional das prisões brasileiras e que foi legal e que foi uma situação diferente também. 

Então a gente vem atuando como amicus em geral no Supremo mas também em outras arenas, 

a gente tem caso também na Justiça Federal do Rio sobre terras remanescentes de quilombos 

em que o parceiro é a Educafro e é muito legal também, muito importante e interessante. Nesse 

caso a gente tentando, como a ação do Supremo por exemplo tem muitos amici a gente achou 

que talvez a nossa ação pudesse contribuir mais no Tribunal Federal TRF-2 então a gente atuou 

lá, já é uma ação um pouquinho diferente. E, claro, a gente tem uma limitação também que é 

uma limitação física. Atuar num caso no Rio de Janeiro é possível pra gente porque a gente ta 

aqui fora do Rio de Janeiro a gente faz o Supremo em Brasília, em razão dessa expertise e tal, 

mas, por exemplo, já surgiu pra gente pedido de atuação em outros estados, mas a gente não 

tem como, por enquanto, pelo menos. Em razão de financiamento e em razão de perna porque 

todo mundo da clínica faz outras coisas porque ninguém da clínica recebe salário nem nada 

disso então tem uma questão de quanto que a gente consegue fazer e de quanto é melhor a gente 

fazer e não outra pessoa fazer, uma pessoa que tenha mais conhecimento naquele espaço, 

naquela região, que possa contribuir mais. Mas, sei lá, esse caso da Justiça Militar eu acho bem 

interessante apesar do Supremo não ter julgado, o caso do financiamento de campanha também, 

esse caso de remanescentes de quilombo no Rio, bem interessante, bem importante pra gente e 

esse caso do sistema prisional também um caso bem importante pra gente que foi a primeira e 

única ação que a clínica propôs, que a clínica não é o amicus, mas é o autor da ação junto com 

o PSOL. Porque tem toda essa questão também do legitimado né, que não é fácil você propor 

uma ação no Supremo por causa daquela lista lá que tem no artigo 103 da constituição, então 

tem toda essa questão do legitimado e para propor a ação é uma coisa que foi bastante discutida 

né, porque a clínica em si não poderia propor e também essas entidades com as quais a gente ta 

acostumado a trabalhar também não poderiam propor, então a gente recorreu a um partido 

político.  

Ana: A escolha ir até o STF geralmente parte de vocês verem um caso que chama a atenção e 

então vocês procuram um meio de conseguir participar?  
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Juliana: É. Ou alguém vem procurar a gente. Alguém que sabe do caso, que não a gente, ou 

alguém que se importa muito com o caso, bate na nossa porta e fala “ó, a gente ta querendo 

atuar nesse caso aí, será que não rola a gente fazer uma parceria?”, alguma coisa assim. Em 

geral é isso. Mas na verdade a nossa atuação no STF especificamente é porque tanto o Daniel, 

quanto eu, quanto outras pessoas que trabalham na clínica, são professores de direito 

constitucional, então é o tipo do argumento que a gente sabe fazer ou pelo menos tem como 

contribuir. Tem uma preocupação na clínica também de não fazer o que a gente não sabe muito, 

então isso é até uma coisa até que, por exemplo, no caso do sistema prisional, dessa ação que é 

uma ação bem grande assim e quando a gente fez a primeira versão da petição inicial era uma 

coisa assim de 150 páginas sei lá e a gente “ninguém vai ler isso, então vamos diminuir”, mas 

era um negócio gigantesco e tem todo um lance de direito constitucional, de argumento 

constitucional, beleza, a gente tava confortável com isso, mas tem todo um lado de direito penal 

que a gente conhece, mas a gente não é especialista, então a gente também não quer dar um 

passo maior que a perna. Então nesse caso o que que a gente fez, a gente tenta solucionar esse 

problema através de parcerias, então nesse caso do sistema prisional a gente apresentou ela com 

um parecer do Professor Juarez Tavares, que é professor titular aposentado da UERJ de direito 

penal e que pe conhecido por ser um grande criminalista, e aí isso foi fundamental, não só o 

parecer apresentado, mas também o diálogo com ele, para embasar os pleitos relacionados ao 

direito penal, então é assim que a gente vai tentando dividir, não exatamente a responsabilidade, 

mas dividir a elaboração do negócio com pessoas que entendam mais do que a gente em 

determinados pontos.  

Ana: Qual a visão de vocês sobre o STF no sentido de possibilidade de transformação social e 

da experiência de atuar no Supremo? 

Juliana: Eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Não sei exatamente o que o resto da clínica 

acha sobre isso, mas, assim, no meu ponto de vista acho que com certeza a clínica acha que o 

STF é um espaço para influentes mudanças porque se não a gente não estaria atuando lá, acho 

que o fato da gente atuar lá pressupõe a ideia de que alguma diferença faz. Eu acho que a gente 

pode se perguntar, não sei, acho que o STF teve momentos que talvez tenha sido mais 

progressista do que está sendo agora, isso é a minha opinião, em alguns casos o STF tem 

adotado posturas que eu acho que não são exatamente as que eu esperaria de uma corte que 

protege minorias e que tem estar na ponta desse tipo de argumento, de defesa de minorias, eu 

acho que agora o Supremo, não sei, talvez esteja menos receptivo ou com mais dificuldades 

para entender ou para adotar certos argumentos. Ainda acho que é uma arena, mas tenho muitas 
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críticas ao funcionamento do Supremo, inclusive uma questão que eu tenho tentado bater 

bastante porque acho que é relevante pra essa discussão de amici curiae e de movimentos 

sociais no Supremo é a questão da seletividade social do Supremo, eu escrevi sobre isso no Jota 

e a minha dissertação de mestrado, que virou um livro, tem um pouco sobre isso. Porque o 

Supremo ele é socialmente seletivo, tem um pouco de abertura do Supremo para a sociedade e 

isso é verdade, a gente se beneficia muito disso, quando a gente apresenta essas petições de 

amicus, a gente se beneficia desse mecanismo, ou quando a gente participa eventualmente de 

audiência pública, e a gente teve lá, o Daniel teve por exemplo na discussão sobre ensino 

religioso em audiência pública no Supremo, mas tem um lado de seletividade social que se 

reflete para mim em muitos aspectos. Desde a jurisprudência do artigo 103, que vai dizer por 

exemplo que legitimado para propor a ação é entidade de classe de âmbito nacional e o Supremo 

entende que classe é classe econômica e profissional e não tem justificativa pra isso, poderia 

ser outro tipo de classe, então por exemplo você tem agora uma ação, essa ação que foi proposta 

pelo PSOL também sobre aborto, que ta no Supremo, acho que é ADPF 442, não tenho certeza, 

mas acho que é. Quem ta propondo é um partido político, beleza, que bom, esse partido se 

propôs a fazer, ótimo. Mas por que não uma entidade nacional de direito das mulheres? Ah, 

porque o Supremo não deixa. Então isso é um problema, uma questão de seletividade social, 

por que certas categorias conseguem chegar ao Supremo e outras não? Em razão de uma série 

de barreiras, uma delas é a interpretação restritiva desse artigo que eu acho que é um problemão. 

E tem outras questões também, relacionadas a, por exemplo, traje, a acesso... Eu to escrevendo 

um artigo agora sobre o funcionamento dos despachos no Supremo. Você vai lá despachar, o 

que é despachar? É conversar. Tudo bem, esse é um direito garantido pelo estatuto da advocacia 

e também pela lei orgânica da magistratura. Beleza, a gente finge que é um direito, alguém pode 

achar que, em outros países inclusive acham isso estranho, mas tudo bem, agora quem é que 

consegue de fato despachar com os ministros? Isso é um problema de seletividade social 

também. Essas agendas não são públicas. Na verdade, hoje em dia o Supremo publica de uns 

tempos pra cá quem cada ministro encontra, mas é totalmente inconcreto, totalmente irregular, 

então você não só não consegue eventualmente acessar os ministros do Supremo como não sabe 

quem ta acessando, isso é um problema de seletividade social, tem gente que consegue chegar 

tem gente que não consegue. Então a prática no Supremo eu acho que desperta um pouco ou 

pelo menos em mim despertou um pouco essa percepção pra esses mecanismos de seletividade 

social. Eu acho que nem todo mundo consegue acessar o Supremo da mesma maneira e isso é 

um problema. E a gente vê esse problema pela atuação que a gente faz. Um outro problema é a 

pauta do Supremo. Ninguém sabe como a pauta é definida, não é um procedimento aberto. 
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Então, por exemplo, a gente que atua numa situação de escassez de recursos, não só financeiros 

como também recursos humanos, a gente vai atuar em amicus, por exemplo, que a gente acha 

que o caso vai ser julgado, porque a gente tem um número limitado de trabalho que a gente 

consegue fazer, mas a gente não sabe se vai ser ou não, a gente não sabe o tempo que a gente 

tem para fazer. E até em questão de hoje em dia com a ministra Carmen Lúcia sendo presidente 

do Supremo a pauta passou a ser divulgada com uma certa antecedência, assim, no começo do 

mês ela divulga a pauta até o fim do mês que na verdade muda um pouco, mas antigamente, 

antes da Carmen Lúcia, não era nem assim, mudava assim na semana anterior do julgamento. 

Aí você imagina você essas entidades, a clínica e essas entidades que a clínica representa, que 

não têm muito dinheiro, imagina você comprar uma passagem pra Brasília pra um ou dois 

advogados uma semana antes do julgamento. É muito caro, não tem, então esse tipo de coisa 

que não tá na legislação nem nada mas que é da prática do supremo complica o trabalho às 

vezes. Torna o trabalho mais complicado e desigual, porque pra quem tem muito dinheiro isso 

não é um problema, mas pra quem não tem isso é um problema.  

Ressalva Juliana: tudo isso que eu tô falando é a minha opinião como pessoa da clínica, eu 

não sei se, por exemplo, o CLAM e o LIDIS têm uma opinião diferente sobre como foi a atuação 

no Supremo, então eu acho que tem um outro lado também que é o lado da entidade. Só pra 

deixar claro que eu to falando pela clínica, não por eles, então não sei se eles têm outra 

percepção sobre esse trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Entrevista GADvS e ABGLT – Paulo Roberto Iotti Vecchiatti 

Ana: Primeiramente, gostaria que falasse um pouco sobre sua relação com as entidades e sobre 

a atuação delas, para situar o restante da entrevista.  

Paulo Iotti: Ganhei notoriedade no Movimento LGBTI Brasileiro com minha sustentação oral, 

no STF, no julgamento das uniões homoafetivas, no dia 04 de maio de 2011. Como continuei 

atuando enquanto ativista gay e militante da causa LGBTI (há quase dez anos, no total), e como 

pesquisador da causa há mais tempo (pouco mais de 14 anos), foi natural aproximar-me da 

ABGLT - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Intersexos. Sobre o GADvS, sou um dos associados-fundadores. O Grupo existe desde 2010, 

mas foi formalmente instituído (com CNPJ) em meados de 2012. 

Ana: Entidades de diversas áreas de atuação (como direitos humanos em geral, direitos de 

pessoas LGBT e direitos de pessoas trans especificamente) se interessaram em atuar como 

amicus curiae nos casos que examinei. Como a atuação do GADvS e da ABGLT se relaciona 

com os temas discutidos na ADI 4.275, no RE 670.422 e no RE 845.779? 

Paulo Iotti: Tanto GADVS quanto ABGLT têm atuação estatutária (institucional) voltada à 

promoção dos direitos da população LGBTI e enfrentamento da discriminação por orientação 

sexual e por identidade de gênero, tornando, assim, natural que atuem na causa do direito das 

pessoas transgênero (travestis, mulheres transexuais e homens trans) ao respeito à sua 

identidade de gênero - neste caso, à mudança de prenome e sexo jurídico, independente de 

cirurgia de transgenitalização - e mesmo em perspectiva não-patologizante, consoante 

argumentação da petição de amici curiae que apresentei nos casos. Quanto ao GADvS, nossa 

Missão estabelece como nosso objetivo precípuo "o ativismo por meio do Direito para enfrentar 

a homofobia e a transfobia e obter a igualdade de direitos para a população LGBTI (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais)". 

Ana: Quais atores jurídicos possibilitam a atuação das entidades em demandas no judiciário? 

Observei, por exemplo, que no caso da ADO26, no qual você atuou como advogado do PPS, 

outro advogado representou as entidades na atuação como amicus curiae. Gostaria de saber 

como funciona essa articulação, como se articulam sobre quem representará as entidades 

quando decidem atuar como amici curiae. 

Paulo Iotti: Além das ONGs LGBTI e de direitos humanos em geral (como a Conectas), tem 

sido realmente difícil achar entidades favoráveis à causa. Nossa Advocacia Estratégica ainda 
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carece de maior organização. As teses da ADO 26 foram elaboradas por mim, após a inteligente 

militante Rita Colaço ter percebido a "sacada" de que, como a Constituição exige lei formal 

para a greve do serviço público civil e, apesar disso, corretamente, o STF garantiu esse direito, 

por que não poderia faze-lo também para a criminalização da homofobia e da transfobia, se ela 

é (a nosso ver) constitucionalmente obrigatória? Isso animou parte do Movimento LGBTI 

Brasileiro na época da 2ª Conferência Nacional LGBT, de 2011, e me procuraram para isso. 

Então tomei para mim a tarefa, já que é uma tese minha (embora a ideia do crime de racismo 

abarcar a homofobia já tenha sido citada por Guilherme Nucci, renomado criminalista 

brasileiro). Demorei 3 meses para fazer a ação. Fiz o Mandado de Injunção (MI) 4733, em nome 

da ABGLT. Porque nenhum partido político se interessou, na época. Então, o ativista João 

Junior apresentou-me o Eliseu Neto, do PPS Diversidade, que levou o tema ao Deputado 

Roberto Freire, Presidente Nacional do PPS. E para nossa alegria, Freire, que é até bem crítico 

do "ativismo judicial", encampou a ideia. O PPS foi o único partido favorável à causa na época 

(anos depois, o PCO apresentou amicus curiae no processo - nenhum outro partido o fez, até 

agora). A questão, de "juridiquês", é a polêmica do cabimento ou não do mandado de injunção 

para criminalização de condutas. Obviamente, entendo possível e até já escrevi sobre isso, em 

resposta a críticas de renomados juristas ao Parecer da Procuradoria-Geral da República 

favorável ao acolhimento do meu recurso no MI 4733 (depois ela ofertou Parecer equivalente 

na ADO 26, reiterando-o novamente no MI 4733, quando o Ministro Fachin determinou nova 

manifestação das partes após reconsiderar a decisão que o havia extinto e gerado meu recurso 

- decisão originária proferida pelo Ministro Lewandowski, relator inicial, que abriu mão do 

caso quando assumiu a Presidência do Supremo). Sei que até agora não te respondi (!), mas 

estava contextualizando. Então, como eu era o advogado da ação, sempre fui atrás de juristas e 

entidades interessadas em atuar como amici curiae no processo. O GADvS e a ABGLT eram 

óbvias alternativas. Por isso, por ele ser um estudioso do tema também, pedi ao Prof. Alexandre 

Bahia, Doutor em Direito Constitucional pela UFMG e amigo pessoal, que fizesse a petição, o 

que ele fez com primor ímpar. O mesmo se diga ao advogado Thiago Viana, Especialista em 

Direito Penal e Criminologia e Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça, outro 

querido amigo, que fez petição primorosa pelo GGB - Grupo Gay da Bahia. Outra entidade que 

obviamente sabia que apoiaria, pelo seu relevantíssimo trabalho na divulgação dos crimes de 

motivação homofóbica e transfóbica no Brasil. Depois disso, como as ações trouxeram grande 

esperança na comunidade LGBTI e ganharam notoriedade na militância, outras entidades se 

habilitaram, a maioria favoráveis (e importantíssimo termos o Conselho Federal de Psicologia 

a nosso favor, junto às demais), embora haja algumas contrárias. É um tema polêmico o destas 
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ações, sou o primeiro a reconhecer. Mas é possível apoiar pelo menos o dever constitucional 

do Congresso Nacional em criminalizar de forma específica a discriminação por orientação 

sexual e por identidade de gênero. O problema é que parte das esquerdas, por uma veia 

abolicionista, não quer usar o sistema penal de maneira nenhuma, embora, contraditoriamente, 

não fiquem defendendo a revogação das leis penais existentes para proteção de outras minorias. 

Sempre falo, defendo o direito à igual proteção penal. Sempre que o Estado reconhece algo 

como uma opressão merecedora de rechaço, ele criminaliza a conduta. Vide Lei Antirracismo, 

Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei que criminaliza a Discriminação a Pessoas 

Vivendo com HIV etc - e a Lei Antirracismo pune as discriminações "por raça, cor, etnia, 

procedência nacional e religião" (discussão sobre o conceito de "racismo social", cf. HC 

82.424/RS, do STF, à parte, a qual faço nas citadas ações, defendendo homofobia e transfobia 

como espécies do crime de "discriminação por raça", na acepção de racismo social, afirmada 

na referida decisão e referendada por Nucci, enquanto qualquer conduta que pregue a 

inferioridade de um grupo relativamente a outros, no que a homofobia heterossexista e a 

transfobia cissexista evidentemente se enquadram - heterossexismo e cissexismo são ideologias 

eminentemente racistas, ao pregarem, respectivamente, a superioridade da heterossexualidade 

sobre as demais orientações sexuais e a cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero). 

Ana: Sabemos que essa atuação tem custos de trabalho e mesmo de locomoção para 

acompanhar o caso, julgamentos, fazer sustentações orais. Como é financiada essa atuação da 

entidade? 

Paulo Iotti: Em geral, do meu próprio bolso. Raras vezes consegui financiamentos. Neste ano, 

com auxílio do Toni Reis, notória liderança do Movimento LGBTI Brasileiro, que já foi 

Presidente da ABGLT e atualmente preside a Aliança Nacional LGBTI, conseguiu um 

financiamento para Advocacies diversos perante STF e Congresso Nacional e me ajudou. Vez 

ou outra, ele conseguiu financiamento pelo Governo Federal. Mas esse é um grande problema 

mesmo. Costumo dizer que é difícil ser proletário e militar por direitos humanos ao mesmo 

tempo (!). Não há um "poderoso e rico" Movimento LGBTI, como descabidamente nossos 

opositores querem fazer crer. Ao contrário, há poderosas e ricas entidades que se opõem a 

nossos direitos. Fundamentalistas religiosos têm forte apoio de igrejas fundamentalistas, por 

exemplo. Há uma grande união fundamentalista contra os direitos das minorias sexuais e de 

gênero (note que falo em "fundamentalistas" e não "religiosos", há diversas pessoas e igrejas 

religiosas inclusivas que respeitam nossos direitos humanos, então o adjetivo é fundamental). 

É algo (financiamento) que precisamos trabalhar, tanto dentro da própria comunidade LGBTI 
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quanto de empresas que se dizem nossas aliadas: estou entre os(as) que acham que não é aliada 

se não se digna a nos ajudar de fato, quando pedimos auxílio, quando cobramos contratação de 

funcionários(as) LGBTI (especialmente pessoas transgênero, extremamente discriminadas no 

mercado de trabalho) etc. Embora seja simbolicamente importante a declaração de apoio, é 

preciso apoiar de verdade, na prática. Da forma que a empresa/pessoa puder, claro. Sem 

perfeccionismos, mas com compromissos de verdade. 
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Entrevista grupo Dignidade – Gisele Alessandra Schmidt e Silva  

Ana: Primeiro, se você pudesse falar um pouco sobre a sua relação com o grupo, sobre a forma 

de atuação do grupo e sobre a sua relação, quando você começou a participar, essas coisas. 

Gisele: Então, faz um ano aproximadamente que eu trabalho aqui no grupo Dignidade que eu 

presto assessoria e consultoria jurídica. Oferecíamos, né, assessoria e consultoria jurídica e 

atendimento psicológico gratuito pra população LGBTI e aí o grupo Dignidade se habilitou 

como amicus curiae nessas ações que tramitavam no STF, são várias ações, em respeito à 

população LGBTI, aí tem o Recurso Extraordinário 670422 e a ADI 4275 que tratam 

exatamente sobre a retificação de prenome, designativo de sexo, sem que tenha a necessidade 

de cirurgia de redesignação sexual. Aí passada a fase lá das sustentações orais que eu fiz, foi 

marcado o julgamento pra setembro, se eu não me engano, deixa eu ver a data certinho aqui pra 

você, e não aconteceu naquela data porque foram julgar o caso das denúncias contra o Temer. 

Tava pautado, só que daí não teve tempo e remarcaram o julgamento para essa semana, acho 

que quarta-feira, deixa eu ver aqui se foi quarta mesmo... 

Ana: Foi quarta, eu acompanhei também.  

Gisele: É, então. Então você viu que por falta de quórum eles não puderam julgar a ADI e 

começaram a julgar o Recurso Extraordinário. Aí tava em cinco votos favoráveis, né, e o 

ministro Marco Aurélio resolveu pedir vista. E, assim, o que eu posso te dizer é que todas essas 

ações que estão tramitando lá, na realidade o STF não julgou nenhuma né. A própria do uso do 

banheiro, que foi um caso que a pessoa trans teve a dignidade dela bem violada, que eu não sei 

se você sabe da história. 

Ana: Sei, sei, eu acompanhei os dois casos. 

Gisele: É, que ela acabou se defecando no banheiro e tal né. Ela estava precisando usar o 

banheiro, foi negado o acesso a ela ao banheiro. Os seguranças não deixaram ela usar o banheiro 

do shopping, aí ela foi de loja em loja pedindo pra usar o banheiro e ninguém deixou. E ela 

acabou defecando no meio do shopping, nas calças, né. E teve que pegar um ônibus defecada 

pra voltar pra casa. Foi lá em Florianópolis que isso aconteceu, no shopping Beira Mar. Aí 

gerou uma ação de danos morais contra o shopping, foi subindo de instância, até que chegou 

no STF, aí o ministro Fux também pediu vista, isso já faz dois anos, e ele falou assim que 

precisava de vista porque a situação envolvia um desacordo moral razoável. E teve ação da 

doação de sangue também, né, por homens homossexuais que são proibidos de doar sangue, 
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que também, se eu não me engano, foi pedido vista. E o meu que foi julgado essa semana e que 

foi pedido vista. Então você pode ver que o judiciário não está enfrentando os temas como 

deveria. Porque o pedido de vistas, você sabe, é na verdade o pedido de perder de vistas. 

Ana: É, só o tempo que ta aí pra julgar o caso do banheiro já da pra perceber como tão... 

Gisele: É aquela história, o ministro senta em cima do processo e lá fica né. E, inclusive ontem 

aconteceu isso também no caso do, que não tem a ver com a pauta LGBT, mas com a 

prerrogativa de jurisdição, que também foi pedido vistas. Então, na realidade, é bem um 

retrocesso e as coisas acabam estagnadas da mesma maneira. 

Ana: Bom, eu tava em contato com você, com a Dra. Ananda e com a Dra. Andressa, então 

vocês têm atores jurídicos, advogadas que fazem parte do grupo Dignidade, são voluntárias? 

Gisele: É, advogados voluntários, aham. Nós temos um projeto, que chama o projeto Sinergia, 

que tem uma verba justamente pra tratar essas ações, né. Graças a essa verba que a gente 

consegue viajar pra Brasília e fazer advocacy lá com os ministros, enfim. 

Ana: Então vocês tem um projeto que ajuda a financiar a atuação nesse sentido. Como chama 

mesmo? 

Gisele: Essa ação específica pra atuar no STF. É o projeto chamado Sinergia. Que tem um valor 

em dinheiro pra poder fazer essas viagens pra Brasília, enfim... 

Ana: Bom, muito interessante que vocês têm esse apoio. E as advogadas fazem parte do grupo? 

Vocês fazem parte do grupo Dignidade todas? 

Gisele: As advogadas fazem parte, mas voluntariamente, né. A gente não recebe, ninguém tem 

um vínculo de trabalho com o grupo Dignidade. 

Ana: Agem então voluntariamente com o próprio trabalho e existe uma assessoria jurídica 

exercida por vocês mesmas aí? 

Gisele: Isso, basicamente por mim né, eu to aqui todos os dias à tarde e aí eu presto essa parte 

de atendimento e se alguém de tem de alguma maneira algum direito violado... 

Ana: A atuação jurídica é pra além do STF então? 

Gisele: É, qualquer caso que aconteça né. Sei lá, a pessoa tá com um problema, foi agredida na 

rua, ou foi vítima de discriminação, ou sofreu algum tipo de injúria, e nos procuram e a gente 
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tenta trabalhar com o que a gente tem, como a homofobia não é criminalizada, aliás tem uma 

outra ação tramitando no STF também... 

Ana: A ADO 26 

Gisele: Isso, que ela vai tratar sobre a criminalização da homotransfobia. É o Mandado de 

Injunção 4733, tá. E tem uma Ação Direta de Inconstitucionalidade também, que é a número 

26 que você falou, que justamente ta perdida na inércia do judiciário né. E nós fomos conversar 

com a própria ministra Carmem Lúcia dentro desse projeto Sinergia, e explicar pra ela a 

necessidade de colocarem isso em pauta e a necessidade de que realmente criem um tipo penal 

específico, né, que criminalizem a homofobia, e ela escutou o que a gente tinha pra falar e se 

comprometeu a colocar em pauta, mas provavelmente não vai ser esse ano né. Ela falou que vai 

fazer o possível pra colocar brevemente, mas não definiu nada. Nós fomos lá conversar com 

ela, fazer advocacy, ela nos atendeu e o que ela falou foi isso, que da parte dela ela vai fazer o 

possível pra ser colocado em pauta o mais rápido possível. São dois processos que eu te falei 

né, são duas ações. 

Ana: vocês costumam fazer essas reuniões com os ministros ou foi mais nesse caso específico? 

Gisele: Esse projeto, Sinergia, prevê idas pra Brasília pra fazer advocacy, pra conversar com 

os ministros. Então nós fomos conversar com o Fachin, com a Carmem Lúcia e tem alguns 

ministros que nós vamos conversar ainda. 

Ana: Vocês falaram sobre todos os casos ou mais especificamente sobre esse de 

criminalização? 

Gisele: Com a Carmem Lúcia foi especificamente da criminalização né, que foi o único que 

ainda não foi colocado em pauta. E com o Fachin nós falamos em geral, de todos que nós temos 

lá né, mas assim, a situação se complica com os pedidos de vistas. 

Ana: E quando vocês decidiram participar como amicus curiae nesses casos? Como que é a 

elaboração das manifestações e das peças e a construção dos argumentos dentro do grupo? 

Gisele: É, na realidade é uma petição que a gente faz né, bem fundamentada se habilitando 

como amicus curiae. Na petição, é uma petição de advogada, porque na realidade quem fez as 

petições fui eu. Então se você entrar no site do STF elas estão lá. 
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Ana: Sim, eu li as petições. É uma pergunta mais no sentido se é uma construção do grupo, dos 

militantes ou fica mais dentro do jurídico, uma coisa assim. 

Gisele: Então, na realidade é toda uma construção dos militantes em geral né. Tem os 

advogados envolvidos, a Ananda, a Andressa, eu, o Dr. Rafael. São vários advogados, não só 

daqui de Curitiba, mas também tem o Paulo Iotti de São Paulo, o Wallace Corbo do Rio, dentro 

desses movimentos, porque todos esses movimentos tem a parte jurídica né. Uma 

movimentação dos movimentos mesmo. 

Ana: Parte da discussão entre os membros do grupo e ai a parte jurídica de vocês constrói e 

leva pra manifestação, então? 

Gisele: Exatamente. 

Ana: É frequente a atuação do grupo Dignidade no STF? Você deu exemplos de alguns casos... 

Gisele: Sim, é frequente. Frequente e incisivo. 

Ana: No caso do banheiro, se eu não me engano, o ministro Barroso, ele não habilitou o grupo 

Dignidade exatamente, né? 

Gisele: É, mas tem a Aliança LGBT habilitada né, que também faz parte aqui do grupo. 

Ana: Ele disse que levaria em consideração a manifestação, mas não habilitaria como amicus 

curiae. Você estava no grupo na época, ou não sabe...? 

Gisele: Não, nessa época eu não estava no grupo. 

Ana: Ah, tudo bem. Mas você saberia dizer como o grupo Dignidade escolhe trabalhar no STF, 

de ver casos e decidir atuar, já que você fez mais a parte jurídica agora? 

Gisele: São os casos que tem mais repercussão e que tratam especificamente da população 

LGBTI né, que o grupo Dignidade é voltado pra essa população, então é dessa maneira que nós 

analisamos quais os casos tiveram mais repercussão e que é do nosso interesse também atuar 

como amicus curiae. 

Ana: Como vocês veem como os objetivos dessa atuação? Ele vai além do resultado da ação 

em si? 
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Gisele: É, na realidade nós esperamos que tenha o resultado positivo da ação, que sejam 

deferidos os pedidos, enfim. Mas é claro que tem toda uma área além porque entra a parte 

política, a parte de visibilidade também, né. 

Ana: E existem no grupo Dignidade, dentro do grupo, outras estratégias com esses mesmos 

objetivos, mas com outra forma de atuação? 

Gisele: Sim, aham. 

Ana: E quais seriam essas formas de atuação do grupo Dignidade. 

Gisele: Olha, por exemplo, agora nós estávamos em Brasília pra elaborarmos um seminário e 

teve uma carta chamada Carta da Diversidade. Nós fomos nos gabinetes dos deputados pedir 

adesão deles a essa carta. Eu acho que ela tá no site do grupo Dignidade, não sei se você chegou 

a dar uma olhada? É a Carta da Diversidade, foi feito um seminário em Brasília, com várias, do 

Brasil todo né, com várias ONGs e várias entidades que tinham ido, tinha alguns advogados 

também. Nós ficamos lá dois dias elaborando a carta e depois entregamos pro Legislativo, tanto 

no Senado como no Congresso. Aí dos 513 deputados, nós tivemos adesão... eu não vou saber 

o número exato agora, porque sinceramente eu não lembro, mas tivemos umas 30 adesões. É 

pouco, na realidade né. A gente vai fazer também pressão com o Legislativo. 

Ana: Ah, sim. É uma forma de atuação e de fazer pressão, de qualquer forma. É, isso é 

complicado no Legislativo com essa formação agora, né? 

Gisele: É, tá complicada, exatamente como a deputada Erika Kokay ela falou né, que são 513 

deputados e que a luta dele que é favorável é bem grande lá dentro porque simplesmente não é 

pautado absolutamente nada, né, o que ela falou sempre fica a bancada BBB, que é bala, bíblia 

e boi e ela fala assim que eles é que decidem tudo, né. Na realidade, assim, no atual cenário que 

tá lá o Congresso, eu acho difícil que vá ser pautado e aprovada qualquer coisa que não seja o 

que eles querem, né. Isso aí é um cenário de realmente retrocesso, no que concerne aos direitos 

da população LGBTI. 

Ana: Bom, agora você fez esse diagnóstico do Legislativo e no início a gente tava conversando 

sobre a questão dos casos não estarem de fato sendo julgados no STF. Tendo em vista a 

dificuldade desse cenário tanto no Judiciário quanto no Legislativo, e o trabalho de vocês de 

advocacy qual é a visão da entidade, do grupo Dignidade, sobre o STF no sentido de 

possibilidade de transformação social? 
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Gisele: É um trabalho de bastante resistência, nós vamos ficar em cima sempre, diligindo, e a 

expectativa de que realmente consiga pelo menos mudar alguma coisa né. Nós temos essa 

expectativa. A gente tá lutando e batalhando pra isso, pra que alguma coisa seja aprovada, que 

algum pedido seja deferido. Assim, eu particularmente, mas não to falando pelo grupo, to 

falando particularmente, eu acho que no atual cenário, como eu te falei, tá bem difícil de 

aprovar, tanto no Legislativo como no Judiciário. E um exemplo disso é que eles pedem vistas 

né, eles não encaram os temas, eles não encaram. Eles até colocam lá em pauta, mas chega em 

determinado momento, alguém pede vista e fica por isso mesmo, então... assim, esse é o meu 

posicionamento, particular, assim, sabe? Mas a gente tenta oferecer resistência. 

Ana: E sobre a experiência toda de atuação como amicus curiae, como você avalia isso, de 

falar, colocar as coisas? 

Gisele: Ah, é uma experiência bastante significativa, bastante enriquecedora, bastante... é uma 

experiência muito grande que todas nós aqui adquirimos. É uma ótima... é uma boa experiência.  

Ana: Mais uma coisa... eu tô em contato com outras entidades e me disseram em uma outra 

entrevista que você fazia parte antes do Transgrupo Marcela Prado, que também entrou... 

Gisele: É, sim. Eu trabalhei no Transgrupo Marcela Prado também. 

Ana: Que também é aí de Curitiba, no mesmo local. 

Gisele: É, no mesmo andar aqui, aham.  

Ana: Antes de ir pro grupo Dignidade, então, você fazia parte do Transgrupo? 

Gisele: A mesma coisa que eu faço aqui, eu prestava assessoria e consultoria jurídica e lá no 

Transgrupo a gente conseguiu retificar o nome de 100 pessoas trans, o nome e designo sexual. 

Uma parceria que a gente fez com uma desembargadora, a desembargadora doutora Joeci e ela 

coordena um projeto chamado Justiça no Bairro. Então as pessoas que são encaminhadas pra 

esse projeto ela retifica sempre, sem óbice algum, ela muda tanto o prenome quanto o designo 

de sexo, né. E nesse período que eu trabalhei lá foram 100 mudanças que teve. 

 

 

 



154 

 

Entrevista IBDFAM – Patricia Cristina Vasques de Souza Gorisch 

Ana: Primeiramente gostaria que você falasse um pouco sobre sua relação com o IBDFAM e 

sobre as formas de atuação do IBDFAM, para dar um panorama geral para começar. 

Patricia: Bom, eu sou associada do IBDFAM há mais de uma década e eu entrei lá como 

associada, como advogada recém-formada, associada. E logo depois eu comecei a trabalhar na 

comissão, na então instituída comissão de direito homoafetivo. Quando a comissão foi formada, 

há uns dez anos atrás, eu entrei como vice-presidente nacional e a gente começou a atuar então 

mais ativamente nessa temática.  Hoje eu estou como presidente nacional, isso já há oito anos, 

e a nossa atuação é justamente nesse sentido mesmo de advocacy no STF, além de fazer, 

promover, palestras tanto em comunidades como também para advogados. A atuação do 

IBDFAM é nesse sentido, é especializar o advogado, capacitar o advogado, e também a 

população para essa problemática. Porque sendo um instituto a gente entende que a gente 

também precisa servir a comunidade e é dessa forma que a gente entendeu, nessa área 

educacional fazendo então palestras, ações, e na área jurídica promovendo propositura de 

modificação de legislação, feitura de artigos científicos, além de advocacy.   

Ana – Eu queria falar também sobre a área de atuação do IBDFAM, direito de família, e como 

você acha que ela se relaciona com os temas discutidos na ADI 4.275 e direitos de pessoas 

trans? 

Patrícia – Olha, a atuação do IBDFAM é direito DAS famílias, a gente coloca no plural. A 

gente já... O IBDFAM tá fazendo esse ano vinte anos e há vinte anos a gente vem batendo nessa 

tecla de que família é afeto. Então família é formada não só pela questão biológica mas também 

pela questão afetiva. A atuação do IBDFAM nesse caso específico ela se justifica por ter uma 

comissão de direito homoafetivo e a gente entende que essa portaria do Ministério da Saúde e 

a RDC da ANVISA elas na verdade atacam a orientação sexual das pessoas, diversas da 

heterossexual. Então a nossa atuação ela é bem focada na comissão de direito homoafetivo e 

também na questão do afeto. A gente acredita muito no princípio da solidariedade. E a minha 

fala foi nesse sentido, que eu uma pessoa que sou doadora de sangue eu fico muito feliz quando 

eu saio da doação e recebo aquele adesivo de que eu salvei quatro vidas. E esse direito é ceifado 

às pessoas homossexuais e bissexuais pelo simples fato delas serem homossexuais e bissexuais, 

não existe qualquer parâmetro técnico-científico com relação a isso e nem relacionado a 

comportamento de risco, o que eles atacam é orientação sexual. Então por conta disso a nossa 
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atuação, a gente entendeu ser importante a atuação do IBDFAM, que foi aceito pelo ministro 

Fachin, que é o ministro relator. Ele aceitou o nosso amicus curiae porque ele visa a justamente 

isso: a proteção das pessoas e o princípio da solidariedade que é o afeto ao próximo.  

Ana – Essa participação foi na ADI que discute doação de sangue? 

Patrícia – Isso, é.  

Ana – Você poderia falar sobre a que discute retificação de nome de pessoas trans?  

Patrícia – Certo. A de retificação de nome é uma outra participação bastante importante 

também porque ela visa a, ela é da comissão também de direito homoafetivo porque existe uma 

situação hoje não regulamentada e que precisa ser regulamentada. Essa questão da retificação 

do nome alguns juízes exigem que a pessoa passe por tratamento clínico. O artigo 15 do Código 

Civil é bastante claro nesse sentido: ninguém pode se sujeitar a procedimento cirúrgico sem a 

sua vontade. O procedimento cirúrgico hoje de retificação de sexo ele é um procedimento 

experimental. Ele causa sim danos expressivos em muitas pessoas. Tem gente por exemplo que 

usa fralda, a região ela é bastante vascularizada, então a possibilidade da pessoa não ter mais 

prazer sexual é muito grande. Além do prazer sexual, tem a questão da funcionalidade mesmo 

dos órgãos, então a gente tem lá problemas seríssimos no trato urinário. Então nós entendemos 

que isso ataca de forma veemente a dignidade da pessoa humana, além disso ataca o direito à 

intimidade e o direito à escolha. Porque é muito cruel um juiz pedir que uma pessoa vá fazer 

um procedimento cirúrgico de alta complexidade como esse, correndo risco de vida, correndo 

o risco de ter sequelas permanentes, para ser quem a pessoa é. Então a gente defende a 

instituição do uso do nome social sem a mudança, sem a cirurgia, por conta desse fato. Então a 

gente entende que a pessoa ela é o que é e bastaria, então, essa vontade da pessoa ter o nome 

retificado e não mais justificaria uma cirurgia experimental, que demora, que ela é custosa, se 

ela for fora do INSS e que pode causar sequelas permanentes.  

Ana – O interesse e a relação com o campo de atuação do IBDFAM partiu dessa comissão de 

direito homoafetivo? 

Patricia – Comissão de direito homoafetivo. Porque, mais uma vez, a gente entende que a 

comissão ela engloba essas temáticas de promoção da dignidade, porque um dos objetivos do 

IBDFAM é justamente essa promoção da dignidade da pessoa e a partir do momento que o 

Estado obriga a pessoa a fazer uma cirurgia que é uma cirurgia que ela é de alta complexidade, 
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a pessoa pode morrer na cirurgia, pelo simples fato que o juiz quer que a pessoa faça essa 

cirurgia é um absurdo. A opção é da pessoa de fazer ou não a cirurgia. Ela tem que se sentir 

bem com ela mesma. Porque a gente tem situações hoje de transexuais que elas não sem 

importam em ter o órgão masculino. Então por que extirpar esse órgão de caráter aí obrigatório? 

A gente tem casos, por exemplo, no Irã, que essa cirurgia ela é paga pelo Estado também, mas 

o Estado obriga as pessoas. E existe um alto índice de suicídio. Por quê? Porque depois da 

cirurgia as sequelas são gravíssimas, além da questão sexual, da questão da funcionalidade 

mesmo. Então a pessoa entra em depressão e acaba se matando. Então a gente quer evitar esse 

risco pra pessoa, colocando como opção dela, ela que tem que ter essa livre escolha, esse livre 

arbítrio sobre o seu próprio corpo. Porque o Estado ele quer mandar no corpo da pessoa. Isso é 

um absurdo.  

Ana – Quando o IBDFAM decide participar como amicus curiae em algum caso quais os atores 

jurídicos possibilitam isso? Imagino que boa parte dos associados sejam advogados, mas quem 

toma parte nisso?  

Patrícia – É uma pergunta interessante. Ela parte do corpo da direção nacional normalmente, 

a gente tem um grupo de Whatsapp né, todo mundo tem grupo hoje em dia, que facilita bastante 

aí a comunicação. Normalmente quem parte essa ideia... Normalmente é minha, da Marianna 

Chaves, que é diretora nacional também, estudiosa no assunto e que mora em Portugal, então 

ela recebe essas notícias também fresquinhas da Europa, o Rodrigo que é o presidente nacional 

e a Maria Berenice Dias que dispensa aí apresentações né. Ela é bastante ligada, ela é a musa 

ativa do direito homoafetivo no Brasil e no mundo né, ela que inventou o termo direito 

homoafetivo. Então é basicamente entre nós quatro que a gente acaba articulando isso para 

movimentar o judiciário nesse sentido e ter um posicionamento do IBDFAM. Historicamente 

o IBDFAM ele tem atuado nessa área de advocacy e nessa área de propositura de medidas no 

Brasil. Por exemplo, a Emenda Constitucional que permitiu com que as pessoas se divorciassem 

direto é uma propositura do IBDFAM. Que que acontecia antigamente? A pessoa se separava, 

ela tinha que esperar dois anos pra poder se divorciar. Então ela ficava presa em um 

relacionamento que não tinha mais qualquer sentido, pelo simples fato daquele ranço mesmo 

da igreja de que “ah, pode converter”, “tal pessoa pode mudar de ideia”. Então aquela coisa, “o 

que o homem...”, como é que é? “O que Deus junta o homem não separa”. Então o casamento 

ele tinha esse viés religioso muito forte e veio o IBDFAM com essa questão, olha, a gente 

precisa do afeto. Só que a gente precisa ter a liberdade, também, de amar quem a gente quer, a 
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gente não pode ficar preso num casamento que já tá falido. Além disso a questão das custas, 

porque a pessoa tinha que pagar advogado, tinha que pagar o Estado quando separava e pagar 

de novo. Pra gente foi pior financeiramente, mas a gente acredita que a gente conseguiu um 

grande ganho para a sociedade. Então o IBDFAM sendo um instituto de direito de família 

composto pela sua maioria de advogados a gente pensa também no bem da sociedade, em 

primeiro lugar. Porque tinha esse corporativismo “não, não vamos mexer nisso porque a gente 

ganha duas vezes”, mas é um pensamento muito pobre. Se a gente tem uma sociedade doente é 

ruim pra gente. Então a gente acredita que essa liberdade que as pessoas têm... Como disse lá 

em 1977 o jornal Estado de São Paulo que estampou, quando houve a aprovação da lei da 

separação, o jornal Estado de São Paulo estampou na primeira capa: “acabou a família, a lei da 

separação foi aprovada”. Isso tá pra fazer quarenta anos. Então, assim, hoje a gente olha pra 

trás e vê que a família não acabou. A gente se reinventa. O casamento, a instituição do 

casamento, modificou também. Por quê? Porque hoje as pessoas se unem, juntam aí as escovas 

de dente, as meias e vão morar juntas, né. Hoje é muito mais comum a gente ter união estável 

entre os jovens do que o casamento. Por quê? Porque é muito caro, é custoso, tem que ter 

testemunha. Não, vamos juntar, vamos fazer aí um ‘test drive’, né. Então o IBDFAM sempre 

teve essa visão muito progressista, né, por muitas vezes mal interpretada, e progressista nesse 

sentido de melhorar a sociedade, de deixar ir a intervenção Estatal nas relações familiares, nas 

relações íntimas. Ao Estado não cabe fazer a gestão da nossa vida pessoal, da nossa intimidade. 

A gente tem que ter plena liberdade pra fazer o que a gente bem quiser.  

Ana – Parte de algum de vocês quatro nesse grupo... E pra fazer mesmo a manifestação 

geralmente alguém toma a frente? Vocês mesmos redigem?  

Patricia – É combinado. A maioria das vezes é a Berenice, já foi, se não me falha a memória, 

o Rodrigo e agora dessa última vez fui eu. Mas a gente combina também, é questão de agenda, 

mas a gente se confia. Então, Rodrigo presidente, Maria Berenice dispensa apresentações, 

enfim... Como agora ela está também à frente da comissão da OAB, a gente decidiu dessa vez 

dividir, aí eu tomei a frente. É porque... Importante a gente pontuar as entidades, né? Cada uma 

tem sua fala. Então a gente achou importante não só uma pessoa representando três ou quatro 

entidades. É importante a gente ter as falas pra justamente mostrar que as entidades existem e 

estão vivas e atuantes nessa questão.  

Ana – Eu gostaria de saber também como é financiada essa atuação. Porque existem custos e 

dificuldades de trabalho e de ir até lá falar... 
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Patrícia – É... Cada um paga sua própria passagem. O Instituto não faz esse financiamento 

porque é um instituto sem fins lucrativos, a gente busca sempre quando tem dinheiro financiar 

no próprio instituto através de obras literárias. A gente vai lançar amanhã um livro lá no 

congresso nacional do IBDFAM lá em Belo Horizonte com uma obra que é da própria gráfica 

do IBDFAM, a gente tem a revista do IBDFAM, a gente tem todo o material eletrônico que 

todo dia sai na caixa de mensagens mais de duzentas mil pessoas no Brasil inteiro... Então todo 

esse valor ele é revertido pro próprio instituto. O fato de a gente ir pra Brasília a gente mesmo 

financia nossa ida e a gente faz com gosto porque a gente acredita mesmo. Bom, pra quem tá 

no Instituto a gente tem essa questão de se doar. Pelo Instituto, para o Instituto e com esse 

sentido mesmo de tentar modificar de alguma forma esse nosso país.  

Ana – Fazem voluntariamente esse trabalho em nome do Instituto por acreditarem nele.  

Patrícia – Sim, é isso que nos move. É esse afeto mesmo ao próximo.  

Ana - Sobre a elaboração das manifestações e a construção dos argumentos... Como isso é 

dentro do IBDFAM? 

Patrícia – A gente forma essa mini comissão, eu, Marianna Chaves, Rodrigo e Berenice, e a 

gente faz essa construção do peticionamento e ele é escrito basicamente por quatro pessoas, a 

oito mãos, onde a gente busca argumentos jurídicos e científicos. É importante porque é um 

instituto de pesquisa também né, o IBDFAM ele não é só ativismo. Ele é uma pequena parte de 

ativismo e muito de pesquisa. Ele é um instituto de pesquisa. Então a gente busca notícias e 

pesquisas no Brasil e exterior. Essa ponte com a Marianna Chaves é muito importante porque 

ela está na Europa então ela tem acesso muito mais fácil às últimas pesquisas no exterior. E a 

gente debate então essa construção jurídica e técnica, científica, pra aí depois então nos 

habilitarmos. A gente sempre conseguiu sucesso na habilitação, até porque o Instituto ele 

ganhou uma notoriedade e um respeito pelos ministros muito grande. A gente percebe isso 

sempre quando há habilitação como amicus curiae existe aí sempre um parecer favorável, nunca 

nos foi negado isso porque a gente apresenta... Não é simplesmente o ativismo vazio, não é 

isso, e sim argumentos jurídicos contundentes. Nessa questão a gente demonstrou por números 

que a feitura de cirurgia ela é deveras prejudicial para essas pessoas. Ainda hoje, o país de 

ponta, que faz essa cirurgia com um risco mínimo pra pessoa, é a Tailândia. Mas, no âmbito 

constitucional, a gente pontuou questões constitucionais como direito a liberdade, ou seja, a 

liberdade da pessoa de escolher ou não fazer a cirurgia e direito à intimidade também, eu 
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destacaria esses dois, além da dignidade da pessoa humana. Quando a pessoa não precisa passar 

por uma cirurgia para ser quem ela é. Eu acho esse ponto bastante importante, que a própria lei 

é bastante clara nesse sentido, como eu falei no artigo 15 do código civil e, além disso, preceitos 

constitucionais. Então a gente fez essa construção baseada nesses preceitos constitucionais.  

Ana – Você falou algumas vezes em advocacy, nesse sentido, eu gostaria de saber quais você 

vê como os objetivos da entidade com essa atuação? 

Patrícia – Efetivamente mudar parâmetros. A gente tinha um parâmetro... Eu acho que nesses 

20 anos de IBDFAM eu falaria que o maior destaque do IBDFAM hoje é a questão do 

rompimento da questão da biologização do direito. A gente era muito mais ligado à questão 

genética, à questão de sangue, “ah, ele é meu pai de sangue”, e aquele pai que era relapso, que 

abandonou as crianças, “não, mas ele é meu pai de sangue”. E a sabedoria popular já falava que 

pai é quem cria, né. Sabedoria popular já fala isso, pai é quem cria. Então a gente já sabia qual 

era a verdade e a verdade é o afeto. Então eu acho que tudo que ocorreu em novembro do ano 

passado quando o STF reconheceu a paternidade socioafetiva, colocando aí a questão da 

multiparentalidade, tem sim raízes no IBDFAM. Então a gente rompeu paradigmas. O 

IBDFAM ele é um instituto libertário antes de mais nada e ele é visionário. A gente previu essas 

questões de que a biologia não seria a única verdade. A população ia muito mais além do que 

isso, a questão do afeto. Então o Estado não pode entrar hoje na nossa casa, bater na nossa porta 

e falar “isso é família, isso não é família”. Falar pra uma senhorinha que mora com seu cachorro 

em casa sozinha que aquilo que ela tem não é família é um disparate total. Só a gente sabe o 

que é família. A gente tem lá aqueles nossos amigos que a gente chama de irmãos e que são 

irmãos de fato muito mais do que aqueles irmãos de sangue. Então a gente rompeu essa ideia 

de que família é só aquela mamãe, papai e filhinhos. A gente rompe pra uma sociedade muito 

mais afetiva, onde a gente cria relações de afeto e que são consideradas famílias. Então nesse... 

Eu acho que o grande ganho do IBDFAM foi a questão do afeto no direito. Finalmente a gente 

colocou o afeto no direito, né, que era colocado em segundo, terceiro plano. Por exemplo, na 

questão do abandono afetivo, a criança que era abandonada muitas vezes pelo pai e a criança 

sofria por essa questão do abandono e o Rodrigo da Cunha Pereira, o presidente, ele entrou com 

a ação pedindo danos morais e conseguiu. Ou seja, a compensação em dinheiro da falta de afeto, 

que esse pai deixou de proporcionar pro seu filho, que é lógico, a criança sofreu, ela vai ter que 

fazer terapia, tudo isso custa dinheiro. Então a gente rompe paradigmas nesse sentido, de 

colocar o afeto nas relações sociais muito mais do que a questão biológica.  
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Ana – E isso vai pra além da decisão em si?  

Patrícia – Com certeza. Em todas as relações e até mudança de paradigma na sociedade. Porque 

isso é um clássico, a lei não necessariamente reflete a sociedade, por isso que tem lei que pega 

e lei que não pega. E a lei nesse sentido ela tava muito afastada da realidade. Quando a gente 

tem, com essa questão da separação e agora do divórcio, famílias que reconstituíram, famílias 

que formaram novas família, então eu tenho lá, eu sou por exemplo divorciada, tenho os filhos 

do meu marido, tenho os nossos filhos e tenho os meus filhos. Então a gente tem uma família 

muito maior do que aquele núcleo que antigamente a gente considerava. Então a gente permitiu 

que as pessoas também se sentissem parte do todo, coisa que o Estado ele restringia e falava 

“isso não é família”. O Estado antigamente antes da Constituição de 88 ele dizia o seguinte 

“olha, família é só mamãe papai e filhos biológicos”, o filho adotivo era um filho de segunda 

classe. E por conta dessa questão do afeto foi colocado o filho como igual, pouco importa se é 

adotivo se não é adotivo, filho é filho. Então a gente teve esse ganho.  

Ana – Quando o IBDFAM decide atuar como amicus curiae em algum caso existem outras 

estratégias paralelas com o mesmo objetivo? 

Patrícia – Sim, a atuação no Congresso Nacional, em geral. Normalmente a gente já faz um 

projeto de lei, por exemplo, eu não posso falar de um porque ele vai ser proposto semana que 

vem, provavelmente vai ser protocolado hoje e a propositura dele é na semana que vem, mas 

ele é relacionado a criança. A gente entrega o projeto pronto pro senador, pronto pro deputado 

federal, pra propor essa mudança de lei. A gente tem um projeto agora também relacionado a 

direito das sucessões que foi aprovado ontem. Então a gente entende... A gente ataca, né, no 

bom sentido, nos dois flancos. Tanto na questão do judiciário no STF como advocacy e também 

como advocacy no âmbito do legislativo, propondo mudança legislativa. Porque o panorama 

geral é que os nossos legisladores não têm preparação para feitura de leis, eles não têm 

expertise, além disso no panorama geral infelizmente o que a gente tem é um despreparo dessas 

pessoas, apesar dos milhares de assessores. E a nossa atuação é justamente pegar os experts do 

Brasil inteiro e aí a gente faz uma construção, esse grupo, por exemplo, de sucessões a gente tá 

desde janeiro e a gente se encontra no Brasil inteiro quando tem algum congresso, a gente faz 

reuniões nesses congressos e a gente faz então a propositura da ação, da mudança legislativa, 

por exemplo o código civil, então a gente tá fazendo propositura direito. A gente tem dois 

projetos de Emenda Constitucional, fora as outras legislações relacionadas à lei federal como o 

próprio código civil.  
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Ana – Sobre a atuação no STF em outros casos além da ADI 4.275, você já falou um pouco, 

mas eu queria saber dos casos em que isso aconteceu e sobre como é a escolha de trabalhar 

nesses casos. 

Patrícia – São casos que nos chamam a atenção pela relevância social e a gente sempre pensa 

o reflexo na sociedade. Então a gente teve, por exemplo, esse caso da mudança de nome sem a 

feitura da cirurgia, a gente teve esse caso da doação de sangue, então a gente pensa que o Brasil 

gasta aí a oportunidade de ter dezoito milhões de litros de sangue por ano por conta de 

preconceito e não por conta de atuação de risco, mas sim orientação sexual. Então a gente achou 

importante que vai ter um impacto na sociedade nesse sentido. E como eu falei é um instituto 

propositor também de direitos humanos, então o IBDFAM tem essa preocupação em fazer 

situações, em provocar situações pra uma melhora na sociedade. E a atuação eu acho que 

histórica do IBDFAM foi em 2011 quando a Maria Berenice apresentou amicus curiae para 

justamente fazer a interpretação do artigo 227 da Constituição Federal que fala da questão do 

que é família e se a entidade homoafetiva é efetivamente uma família. Então a gente entendeu 

que tem sim uma relevância social muito forte porque a gente só consegue a paz social, a gente 

só consegue a não violência promovendo diretos. Então o Instituto ele é um propositor de 

direitos coletivos, pensando aí num seguimento, mas pensando também coletivamente porque 

a gente entende que se a gente segrega uma camada da sociedade, a gente vai estar promovendo 

violência. E se a gente combate isso a gente melhora a questão social. Então esse é o nosso 

pensamento, quando a gente atua a gente pensa sempre também na questão da coletividade 

buscando a paz social e promovendo o afeto. Mais uma vez aí a questão do sangue foi o direito 

à solidariedade, que é inerente às pessoas, é importante que a gente tenha isso. E, além disso, 

na atuação como amicus curiae sobre reconhecimento de entidade homoafetiva buscando a 

felicidade dessas pessoas, a possibilidade de adoção de crianças que era barrado e a 

possibilidade das pessoas se casarem, mas também pensando na paz social que o Brasil é hoje 

um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então se a gente tem uma legislação a 

gente vai ter automaticamente uma série de proteções e de garantia de direitos que essas pessoas 

ganharam, ganharam aí cerca de 87 direitos com esse julgamento, essa interpretação do STF.  

Ana – Considerando a atuação ampla como amicus curiae do IBDFAM, qual a visão da 

entidade sobre o STF?  

Patrícia – Cada vez mais e, agora sob a presidência da Cármen Lúcia, ela é muito mais 

receptiva ao amicus curiae ou o STF numa forma geral ele é muito mais receptivo hoje, até 
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porque é um instituto relativamente novo e a sociedade civil descobriu esse instituto, essa que 

é a verdade. E a gente não tinha essa tradição de fazer isso, então foi um ganho muito importante 

pra sociedade. Pro STF, ficou um Tribunal muito mais especializado em questões, onde o STF 

ouve com bastante atenção, existe um respeito muito importante do STF para com especialistas. 

Por exemplo, no mesmo dia que a gente estava tava tendo, na pauta tinha um processo sobre 

tabagismo, sobre a questão do uso do cigarro mentolado, e tinha especialistas, tinha químicos, 

tinha, enfim, pesquisadores na área do tabagismo pra justamente ajudar os ministros a fazerem 

os seus votos. Então hoje a gente tem um ganho muito grande no direito porque o direito ele 

não atua isoladamente né, ele necessita das outras ciências para atingir aí, de uma forma certeira, 

o objetivo que é a justiça, né. Então quando a gente tem um tribunal máximo recebendo essa 

carga de informação de especialistas do Brasil inteiro é muito louvável, né, então é muito 

importante. E o STF ele está aberto a isso, ele é muito receptivo. Mudou totalmente a cara do 

STF porque antigamente além de ser a última palavra eles deveriam saber de tudo, de medicina, 

de astrologia, de saúde e hoje não mais. Hoje eles acatam a atuação de especialistas como 

amigos da corte, que quer dizer o amicus curiae, amigo da corte, para justamente ajudar no voto 

e ter um voto muito mais certeiro, equilibrado, científico, além de jurídico.  

Ana – E o STF considera de verdade essas manifestações? 

Patrícia – De verdade, inclusive com citação em votos. Por exemplo, na semana passada o 

próprio relator citou o nosso voto tanto do IBDFAM, (eu sou também diretora jurídica da 

ABRAFH) quanto da ABRAFH, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, 

e o próprio ministro relator citou as nossas pesquisas, então eles se baseiam sim. Eles leem os 

nossos relatórios, os nossos memoriais e usam isso como base de fundamentação dos seus votos.  

Ana – E no sentido da possibilidade de garantia desses direitos, como você vê o STF? 

Patrícia – Muito, muito positivamente. Eles estão muito abertos a isso, não é encenação. É 

importante dizer isso. Eles abrem a palavra a nós, a gente expõe e eles usam esses votos naquele 

momento. Então é importante, às vezes usando a nossa frase que a gente tá ali falando, o próprio 

ministro já tá digitando e ele usa aquela nossa frase no voto dele. De uma forma, assim, 

emocionante até. Realmente a gente sente que a gente faz a diferença e a gente faz a diferença.    
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Entrevista Transgrupo Marcela Prado – Antonio Marcos Quinupa 

Marcos: então, foi bem assim providencial que isso fosse marcado pra hoje por causa de tudo 

que está acontecendo né. Ontem foi pedido vista nesse 670422 do Toffoli, não é? Que é o de 

retificação de prenomes, especificamente, não é? 

Ana: Isso, 670422. 

Marcos: Tá. É... você é advogada, bacharel, o quê? 

Ana: Sou advogada. Sou advogada e agora estou terminando o mestrado também. 

Marcos: Esse ano você termina? 

Ana: No início do ano que vem, terminando as entrevistas agora pra incluir na dissertação e 

acho que em fevereiro do ano que vem eu termino. 

Marcos: Ta, então deixa eu ver. Eu sou bacharel, né. Conclui o ano passado e esse ano já me 

inseri no mestrado. Na UNINTER, que é uma instituição privada, e quem é o meu orientador é 

o Antônio Manoel Hespanha. 

Ana: Você está estudando o que no mestrado? 

Marcos: Eu estou problematizando o inacesso das pessoas transgêneras. Primeiro tem que 

erigir essas pessoas pro discurso jurídico né, porque elas não existem e eu acreditava na 

graduação que eu conseguiria fazer isso, mas foi o mínimo que eu conseguia dizer, que essas 

pessoas existem. Agora vim pro mestrado. Dai, eu queria fazer uma retrospectiva um 

pouquinho, antes, a gente tem um pouquinho de tempo né? 

Ana: Sim, claro. Acho bem importante, inclusive, quando eu comecei a estudar isso no 

mestrado, a primeira coisa que eu reparei é que não é um tema que é falado e discutido muito 

dentro da área do direito né? Então é superimportante que a gente... 

Marcos: Eu tenho formação em letras, fui professor estatutário do Governo do Estado do 

Paraná. Então lá nos idos de 2006 eu participei dessa discussão de nome social na escola, né, 

que acabou tendo repercussão nacional e tal, mas ok. Daí, naquele momento quando eu assumi 

o concurso que já tinha iniciado (inaudível) direito. Então eu demorei 10 anos nessa trajetória 

de mudando de área e lá eu já percebi que essa discussão de nome social não resolveria muito, 

porque o instituto legal da lei (inaudível) já não funcionava bem, né. Um instituto social que 

não era lei, né. Concluindo essa graduação e pleiteava vagas no mestrado pra falar de pessoas 
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trangêneras e travestis, porque esse tema não existia, e não conseguia me inserir nesses espaços 

de mestrado tanto em educação quanto em sociologia, porque, né, fazer um enfrentamento ao 

discurso jurídico as pessoas não estavam muito a fim. E, em 2010, que eu fui fazer uma 

disciplina de Filosofia Jurídica e eu participei de uma monitoria e o objetivo era trabalhar a 

constituição do sujeito, daí o desafio que fiz ao meu professor foi “ok, então vamos trabalhar a 

pessoa travesti ou transexual”. Então, por ser uma tutoria com requisito de docência, né, então 

era um espaço em que nós começamos a trazer essa discussão. Daí eu fui pra rua, pra rua eu 

levei esse tema que eu já fui preparando algumas coisinhas, tá? E aí linda e maravilhosa marcha 

das vadias, que eu sou um dos organizadores daqui de Curitiba desde o início. E como tem a 

proposta de ser a marcha de todas as bandeiras, eu, mesmo sendo gay e cis, levo a pauta das 

pessoas trans porque por ser a violência contra a mulher então eu vi o suprassumo da violência 

contra a mulher dirigido às pessoas trans. Foi uma questão difícil também né porque já tinha o 

transfeminismo da Unicamp atuando com uma inserção bem forte e daí veio esse combate e 

esse discurso né... Quem é esse cis falando de pessoas trans? E aí você viu essa minha inclusão 

nessa campanha nacional da marcha das vadias de Curitiba? Sou professor, minha identidade 

política e militante é travesti e transexual. E ai eu disse, quer tentar me deslegitimar? Ah, galera, 

desculpa, mas essa é minha trajetória. Né, tô problematizando o discurso jurídico e vou trilhar 

meu caminho, então se vocês querem tentar me desqualificar beleza. Mas ok. Passei por essa 

situação. Em 2015 eu crio uma proposta de retificação de prenome com o TJ do Paraná, 

chamada Justiça no Bairro. Foi no final de dezembro, hoje estamos contabilizando mais de 100 

nomes retificados. E paralelo a isso, ai em 2015, eu tive um outro enfrentamento, uma discussão 

bem pesada que foi no Regional Sul de pessoas trans. E aí elas assim, que que esse diabo tá 

falando sobre pessoas transgêneras, que esse é um termo que não nos representa. Aí de novo 

minha posição, como eu tava nesse centro de conciliação, eu tava apresentando estratégias do 

mundo para retificação de prenome, ai meu retorno foi; quando o juiz vem dizer que lá fora 

funciona de uma certa maneira, vocês aplaudem, mas quando uma pessoa tá tentando lutar um 

pouquinho pra que isso aconteça assim, que essa discussão já está consolidada, porque né, 100 

nomes retificados em menos de dois anos... 

Ana: Como foi sua aproximação com o TJ? Que aqui em São Paulo a gente tem problemas 

muitos grandes com isso, a discriminação do TJ é gritante. 

Marcos: Então, eu ainda não tive folego pra pensar nas estratégias fora daqui do Paraná, porque 

aqui foi um acesso via os centros de conciliação. Justiça restaurativa é um projeto piloto no país 

há dez anos, não é isso? Então, ai a desembargadora Joeci não estava nesse projeto. Como eu 
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estava fazendo estágio no Ministério Público e na Promotoria das Comunidades, e aí uma das 

etapas era fazer conciliação lá no TJ, e aí a desembargadora aceitou criarmos esse espaço de 

atendimento lá. E ela cumpre todos os requisitos do Ministério da Saúde, que são os seis meses 

de acompanhamento psicológico e tal, mas meio que proforma, só para que ela não tenha 

problema institucional, mas tá rolando tranquilo sim. Daí surge a possibilidade do... mas isso é 

muito novo pro STF. Daí como acadêmico eu já não tinha, é que eu ainda sou bacharel, não 

tenho capacidade postulatória, daí procurei pessoas parceiras que pudesse confiar e repassar 

essa confiança. Porque você viu que o Barroso decidiu que nós vamos conseguir só apresentar 

o... nós apresentamos a petição, mas ela foi indeferida porque já tinha sido pautado. Nós vamos 

fazer só os memoriais. Nós não entramos com recurso, mas estamos fazendo outros projetos 

para fortalecer essa chegada nesse espaço. 

Ana: Como foi essa sua aproximação do Transgrupo Marcela Prado e há quanto tempo você 

faz parte? 

Marcos: O Transgrupo, antes mesmo dele existir, quando essas discussões surgiam no 

movimento gay dentro do grupo Dignidade, que é bem expressivo aqui em Curitiba, não é? 

Então ainda tem essa apropriação do núcleo gay, que você sabe que é gay, gay, gay né, da pauta 

trans. 

Ana: O Transgrupo partiu do grupo Dignidade? Tem alguma relação? 

Marcos: Não, é que todas as discussões LGBT eram discutidas lá, né. Aí depois, o grupo lésbico 

conseguiu pautar as discussões, criar seu movimento. Uma das expressivas aqui é a Dayana 

Brunetto que começou a discussão lá em 2006, no mestrado e depois levou pro doutorado, que 

defendeu esse ano também, essa questão de pessoas transgênero na educação, então, ela tem 

um movimento forte na discussão de lésbicas. E daí em 2013, o Transgrupo conseguiu constituir 

ONG. E eu era sempre militante, mas eu era voluntário do movimento gay. E aí com a marcha 

das vadias em 2011 e com essa discussão toda, eu começo a fazer esse trabalho mais próximo 

do Transgrupo. Daí hoje eu estou responsável por uma comissão nacional de retificação de 

prenome, e conseguimos fazer algumas parcerias, essa que eu apresentei uma parceria com a 

Defensoria Pública e com a Universidade Positivo, que disponibiliza estagiários na ONG pra 

fazer o atendimento e pra fazer a minuta do atendimento, aí leva pro NPJ da instituição e essa 

ação é distribuída na Defensoria. 

Ana: esse é aquele projeto que você me mandou no Whatsapp?  
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Marcos: Isso. O amicus curiae é tido como quem tem uma expertise, um grande 

conhecimento... 

(caiu a ligação do Skype) 

Marcos: Então você tem acompanhado quem são as pessoas que têm feito essas sustentações 

orais, por exemplo? Então, um nível assim de sofisticação de disputa de poder muito elevado. 

Vamos pegar por exemplo aqui essa imagem, vou enviar aqui no Skype. Quem é essa pessoa 

que está atrás da Dra. Gisele, a pessoa trans que fez a sustentação oral? 

Ana: É o Paulo Iotti.  

Marcos: Quando eu falei dessa sofisticação de disputa de poder ele por conhecer aquele espaço 

ele se posiciona estrategicamente para que ele tenha uma visibilidade.  

Ana: Sobre a questão do discurso e da expertise, eu notei da leitura da manifestação do 

Transgrupo que ela trás de forma diferenciada uma perspectiva de pessoas trans, de questionar, 

de focar na questão de gênero, o que diferencia de muitas outras manifestações com foco em 

cumprir requisitos... 

Marcos: Sim, problematizando o discurso jurídico mesmo, né? Que não consegue perceber 

essas pessoas, como elas se constituem, então isso traz um enfrentamento muito grande, 

inclusive academicamente, eu passei esse ano todo só reforçando esse lugar de inserção no 

grupo de pesquisa. Aí você pode perceber também a satisfação que eu estou tendo de falar com 

você porque eu não tenho muito diálogo com as pessoas pra falar sobre isso, entendeu? E quem 

ta bancando muito isso é o Antonio Manoel Hespanha. Você conhece? Já teve algum contato? 

Alguma informação desse professor? Ele é um historiador do direito português e quando ele 

veio pra federal, ele é professor da instituição em que eu estou hoje que é a UNINTER e dos 

processos seletivos pra mestrado e pra doutorado em direito da federal ele é o referencial 

teórico. Então isso dá subsídio para inserir essa discussão. Então, como eu estava falando, 

daquela imagem do Iotti por quê? Porque politicamente ele consegue articular com o 

movimento LGBT para sempre ele estar fazendo essa sustentação oral e daí isso quebrou um 

pouco agora com a dra. Gisele. Então pra, ok, você construir o argumento que seja válido 

praquele seu amicus curiae é uma trajetória, agora você chegar no STF nesse espaço e poder 

ter uma articulação pra fazer essa defesa é uma outra trajetória. Quando eu falei que esse dia 

que nós marcamos é bem emblemático por quê? Porque que que ta acontecendo, eu já previ que 

aconteceriam algumas coisas nessa última semana. Então, esse projeto que eu mostrei pra você 
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da defensoria pública, olha só como estava sendo construída essa ideia, o movimento o 

movimento LGBT estava criando um espaço, que nós chamamos a princípio de um polo 

avançado da defensoria pública dentro da instituição. E o movimento estava forçando para que 

esse polo estivesse dentro do Dignidade, que tem uma expertise gay, e que fosse tratado toda 

essa pauta trans dentro do Dignidade, daí eu me posicionei, porque já estou nesse lugar de fazer 

esse enfrentamento, e disse olha se tiver que ter esse polo avançado pra tratar de pessoas trans 

então vai ser dentro do Transgrupo. E isso se efetivou. E qual foi a reação disso? Como o 

Transgrupo está ocupando um espaço físico dentro do Dignidade o que que aconteceu? Ela foi 

convidada, a ONG né, o Transgrupo foi convidado a se retirar desse espaço até o dia 31 de 

dezembro.  

Ana: Essa discussão aconteceu em qual contexto? 

Marcos: Foi recente, foi dentro do Grupo Dignidade, dentro da APAD, que é Associação da 

Parada do Paraná, e do Dom da Terra que faz essa discussão gay e afro. E também eu tenho 

outro espaço que eu atuo e quero mencionar também porque pela minha trajetória da marcha 

das vadias fui convidado como acadêmico para compor a Comissão de Diversidade Sexual e 

Gênero da OAB/PR. 

Ana: Então agora o Transgrupo tem que sair do espaço físico?  

Marcos: Sim, estamos em pânico para conseguir um espaço pra continuar todos esses 

movimentos, essas ações que o Transgrupo ta desenvolvendo. Então, aí tem essa outra coisa, 

que é uma outra questão, que faz muita diferença, de não estar no eixo das discussões.  

Ana: Dentre os grupos que se interessaram em atuar como amicus curiae vocês são um dos 

únicos que têm a atuação focada em pessoas trans mesmo, um foco mais específico. 

Marcos: Tem uma outra questão, que eu estava falando, que é estar fora do eixo Rio-São Paulo, 

isso não é recalque tá? É só uma impressão. Porque, como nós estamos afastados, eu fico feliz 

que você tenha percebido essa atuação, porque é essa a nossa pretensão mesmo. Estamos 

produzindo tanto como movimento social, academicamente e ocupando os espaços, com tudo. 

E essa nossa produção acaba não, esse nosso... Como posso dizer? Esse protagonismo acaba 

não sendo percebido quando vai pra discussão nacional. Por quê? Acredito que seja por estar 

fora do eixo. Mas aí aconteceu uma outra coisa semana passada, que hoje ta acontecendo o quê? 

Deixa eu buscar aqui a memória, hoje está sendo apresentado o Estatuto da Diversidade Sexual, 

teve uma repercussão que foi bem complicada, que aí sim o Paulo Iotti também está 
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reconhecendo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Por quê? Esse estatuto está 

sendo capitaneado por um movimento que está sendo criado chamado Aliança LGBT. Uma 

aliança nacional e esse estatuto está sendo apresentado por essa aliança. Foi agora, 10h foi 

apresentado lá em Brasília. Eu estava nesse grupo, no grupo que estava construindo esse 

documento, escrevendo isso. E eu questionei o entendimento que eles estavam dispensando a 

pessoas transgêneras. Estavam colocando assim “pessoas travestis, transexuais e transgêneros” 

eu falei “oi, como assim? Transgêneros são transexuais” e aí foi uma discussão assim ultra 

tensão por quê? Porque por ser pessoas LGBT em geral não tem esse recorte específico, então 

pra acatar essa sugestão foi difícil. Eu tive que chamar o Paulo Iotti inbox e falar assim “gato, 

presta atenção no que nós estamos produzindo, no lugar que nós estamos” e aí foi construído 

da forma que eu sugeri de transgêneros como pessoas trans, porque falar em “transgêneros”, 

em “pessoas transgêneros” pra eles ainda é complicado. Então coloca pessoas trans e travestis. 

E aí trouxeram esse outro argumento de que vai ser apresentado no Senado, essa coisa toda, 

então tem que ser uma coisa mais palatável a eles. Ok, mas quando for específico é 

perfeitamente possível trabalhar esse termo de pessoas transgênero como termo guarda chuva. 

Por mais que o movimento trans ainda se posicione pela identidade travesti que é salutar, porque 

é uma identidade de resistência, a gente entende, mas a grande maioria hoje já entende enquanto 

pessoas transgêneras por ser um recurso que avança a discussão.  

Ana: Como ficou o texto? 

Marcos: “Pessoas trans e travestis”. Tirou “transgêneros” e ficou “pessoas trans e travestis”. 

Ana: E essa atuação mais pro lado legislativo, pra mandar pro Senado, é representando o 

Transgrupo?  

Marcos: Representando o Transgrupo. Eu fui também pra Conferência Nacional, 

representando o Transgrupo, tá sendo legal.  

Ana: Existe a atuação do Transgrupo com outras estratégias, como por via legislativa, além 

dessa jurídica... 

Marcos: Sim.  

Ana: E, para quem exista essa atuação como amicus curiae, como você mesmo falou que não 

tem capacidade postulatória, quais os atores jurídicos, além da sua assessoria jurídica dentro da 

entidade, que participam e possibilitam essa atuação? Vocês têm parceiro? 
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Marcos: Socorro! Não tinha. E estrategicamente era bom que não tivesse porque era mais fácil 

se apropriar de todo esse trabalho em termos de repercussão. Aí o que acontece? Estamos 

criando isso meio que no desespero. Eu chamei lá no finalzinho de 2015 o coordenador do 

mestrado do direito que é meu amigo, que foi aquele meu orientador lá atrás, da monitoria, e 

que se tornou coordenador do mestrado da UNINTER, que foi instituído ano passado. Mas uma 

pessoa que só disponibilizava o nome pra protocolar a ação, porque não conseguia fazer essa 

atuação. Então hoje nós estamos construindo esse espaço jurídico minimamente com essa 

equipe de estagiários e trazendo junto esses professores que são coordenadores da instituição. 

Então essas pessoas já têm uma atuação no STF como amicus curiae em outras ações. Então 

por a Rafaelly, que é a presidente, ter direcionado a mim esse protagonismo então eu consigo 

negociar com as pessoas quem eu posso chamar pra ajudar nessa situação.  

Ana: Que agora é... 

Marcos: agora vai ser essas pessoas que estão nesse projeto em parceria com a defensoria. A 

instituição é uma instituição privada aqui também, a Universidade Positivo, privada mas é... 

Ela tá em âmbito nacional, né? A positivo é de São Paulo... 

Ana: Antes era uma coisa apenas pra ele assinar e protocolar e agora com essa parceria com a 

Universidade e os estagiários de lá, as pessoas que estão envolvidas, vocês estão conseguindo 

que as pessoas tomem mais parte... 

Marcos: É, porque aí tem outras questões também. Porque no cenário nacional, tem essa 

discussão de rubrica pras pessoas estarem indo ao STF, pra passagem e quem que aparece nesse 

cenário? Foi aquilo que eu mencionei antes, só ter esse know how de construir essa petição é 

parte do processo, porque tem que estar presente, tem que estar lá, tem que ter força pra fazer a 

sustentação por exemplo. Até então não tinha.  

Ana: Pra ser aceito como amicus curiae ajuda ter uma expertise de lidar com o Tribunal... 

Marcos: Isso mais ou menos nós construímos. Isso leva tempo, saúde, olha só, tô de barba 

branca... Pra ter condições nessa disputa de fazer a defesa. Porque lá por exemplo, tem 5 

instituições pra fazer a defesa, quem sempre fazia? Paulo. Por quê? Pela articulação política 

que ele fazia. Então agora eu defendo que a gente faça essa intervenção de na hora de fazer a 

sustentação eu tenho condições de dizer “Paulo Iotti, você é lindo, mas somos nós que vamos 

fazer a sustentação. Eu to direcionando pra isso. 
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Ana: E... Como vocês elaboram e constroem os argumentos da manifestação como amicus 

curiae dentro da entidade? 

Marcos: Essa peça eu construí sozinho, porque aquela ideia eu já estava desenvolvendo no 

TCC, no artigo de conclusão e to levando agora pro mestrado, que é construir esse argumento 

de pessoas trans enquanto transgressão de uma norma de gênero por conseguinte transgressão 

de uma norma jurídica, porque o jurídico só entende homem e mulher, o binarismo de gênero.  

Ana: As outras formas de mobilização e as outras participantes do grupo discutem sobre essa 

atuação ou é uma parte mais do jurídico separado?  

Marcos: Mais do jurídico. O que tem uma aproximação de atuação é com a equipe de 

psicólogos, mas porque essas pessoas que vêm fazer a retificação, então veja, estamos somando 

quase 100 pessoas. Essas pessoas foram até a ONG e passaram pela equipe de psicólogos para 

cumprir o requisito lá que são no mínimo seis sessões, então imagina o volume de atendimentos 

que isso gerou. E a equipe está sendo coordenada pela Grazielle Tagliamento, que por sua vez 

foi até o eixo posto que no seu discurso ela defendeu sua tese (inaudível), então ela tem essa 

inserção acadêmica e militante, então ela consegue construir muito bem isso. E tem uma 

inserção no CRD aqui do Paraná, bem atuante e bem forte, então consegue muito bem trabalhar 

tranquilamente essa questão institucional. No CRD quanto na militância. Quando eu falo 

militância? Quando é chamado para eventos, para fazer palestras ou cursos de formação, então 

eles estão muito bem pautados. E o que eu estou tentando construir é com o direito.  

Ana: o Transgrupo é formado por militantes travestis e transexuais e por profissionais 

voluntários de várias áreas, é isso? 

Marcos: Isso. 

Ana: Nessas estratégias jurídicas essas militantes que fazem parte do grupo não participam 

tanto?  

Marcos: É muito bom poder falar (inaudível). Por exemplo, tem essas tensões né, por exemplo, 

criar esse projeto, por ter dado certo, por ser um ponto positivo que coloca e leva em alguns 

grupos essa discussão interessante. Então, por protagonismo delas eu não estive muito presente, 

então em muitos momentos foi dito que foi construído pelo Transgrupo mas sem dizer 

especificamente que eu estava fazendo essa articulação. Tanto é que amanhã vai ser feito o 

encerramento de um dos projetos, um desses projetos tem o produto de um livro, deixa até eu 
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mostrar para você. Isso é um pouquinho de dor também, de desabafo, aí tem todas as pessoas 

que desenvolveram o projeto, como acabei de falar, de psicólogos, de toda a estrutura, aí só tem 

menção, quando fala do jurídico, à desembargadora Joeci, porque é uma pessoa de relevância, 

né. Aí, pergunto, pessoas lindas, a desembargadora Joeci tá aqui, ok, mas quem provocou essa 

ação não ta sendo contemplado nesse livro, entendeu? Mas por que eu reivindico, não com tanta 

veemência, esse protagonismo? Não que eu queira me apropriar do Transgrupo, não, mas para 

que todas me ajudem a fortalecer esse espaço de atuação. Só isso. Mas elas entenderam isso, já 

reconheceram que poderiam ter me fortalecido um pouco mais nessas discussões do espaço, 

mas, ok, vamos em frente.  

Ana: você falou de vários problemas enfrentados na atuação, como a questão do espaço físico, 

e também a necessidade de estar nos espaços representando, como as pessoas que vão até 

Brasília, tudo isso demanda tempo e recursos. Eu queria saber se existe algum financiamento 

pra essa atuação do Transgrupo.  

Marcos: Pra esse deslocamento... Tem um projeto chamado Sinergia, criado pelo movimento 

gay, que é um financiamento do fundo Brasil pra irem a Brasília, até agora não consegui 

tencionar esse projeto. Estou criando forças para em janeiro dizer assim “Pessoas lindas que 

estão indo a Brasília, vocês estão falando das pessoas trans também, não é? Então da próxima 

vez convida o Transgrupo”. Eu pessoalmente tenho condições de estar nesse lugar, porque se 

está sendo construída uma aliança nacional para acionar esse dispositivo e o Transgrupo 

compõe essa aliança, mas na hora do protagonismo ela não é incluída então tem coisa errada aí 

né... vamos conversar sobre? Mas isso demanda um posicionamento. E quem pode fazer isso 

nesse momento sou eu, mas até, você percebeu que eu to abrindo meu coração, nesse momento 

eu tenho que curar essas dores de deslegitimação de pesquisa e de enfrentamento de tudo, que 

são discussões pesadas a ponto de ter como reação o pedido para desocupar o espaço do 

Transgrupo. 

Ana: Nas outras formas de atuação vocês também não têm financiamento?  

Marcos: Não temos. Eu acredito que trazer agora a instituição, a Yes, a faculdade, consiga 

pleitear essa atuação. 

Ana: Quais você vê como sendo os objetivos do Transgrupo com a atuação no STF? Eles vão 

além do resultado em si?  
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Marcos: Sim, visibilidade também, né, principalmente. E construir uma expertise, porque olha 

o que aconteceu quando a Butler veio da penúltima vez, né... ela foi pra UFSCAR, né? O que 

o sociólogo disse lá que as pessoas do movimento não têm um discurso para ocupar esse espaço, 

como se academia fosse esse lugar da produção de conhecimento. E se você perceber também, 

como foi construída essa estratégia da fala da Dra. Gisele? Ela estava atuando no Transgrupo, 

(inaudível). Isso é o quê? É o movimento gay se apropriando da pauta trans quando convém, 

fácil, né? Ela foi colocada nesse espaço de visibilidade, mas, fora isso ela não tem atuação em 

outros espaços. 

Ana: Do Grupo Dignidade?  

Marcos: É. Foi fazer a sustentação, estrategicamente, e foi só aquela.  

Ana: Ela construía o Transgrupo como militante? 

Marcos: Não, ela foi pro Transgrupo num momento, assim, muito crítico, porque ainda tem 

aquela, é (inaudível) ... O Transgrupo ainda foi um lugar inóspito por quê? Porque ela estava 

ocupando um espaço de advogada, trans e advogada, enquanto as pessoas trans ainda são 

assassinadas. Pelo menos as outras pessoas.  

Ana: Você pode repetir a última frase por favor?  

Marcos: Eu acredito que tenha sido... ela ocupar o espaço tenha sido uma afronta às pessoas 

trans. 

Ana: Às demais que fazem parte do grupo? 

Marcos: É, e às pessoas que procuram, né? O Transgrupo. Porque, como eu estou mais 

efetivamente na ON 

G nos últimos anos, é a minha percepção pessoal, tá? Assim, elas chegavam com muita... 

reproduzindo a agressão que elas sofriam na rua e reproduzindo ONG por quê? Porque a ONG... 

ela tinha na ONG um espaço de representação, que não oferecia esse serviço de acolhimento, 

era muito precário, aí depois, com a retificação do prenome, aí teve um trabalho substancial 

desenvolvido pra elas. Então o tratamento é outro, o diálogo é outro, já não chegam mais 

reproduzindo aquela violência.  

Ana: vocês desenvolveram continuamente a questão do acolhimento e assim a ONG passou a 

representar melhor?  
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Marcos: Exatamente 

Ana: E nessa época a Dra. Gisele deixou de fazer parte?  

Marcos: Deixou, por estratégia política, para que ela voltasse pro Transgrupo. De ocupar 

espaços de representação, era mais de fachada. Ela deixou de fazer parte do Transgrupo pra ir 

pro Dignidade.  

Ana: Isso recentemente?  

Marcos: Recentemente.  

Ana: Na época da sustentação dela? 

Marcos: Isso, na sustentação ela já estava no Dignidade.  

Ana: Ela era advogada do Transgrupo, se desligou e foi pro Dignidade e nessa época as 

entidades ocupavam o mesmo espaço físico, como ainda ocupam...  

Marcos: No mesmo prédio, quer dizer, no mesmo andar assim. Vai ser bom se desvincular 

desse espaço também né... 

Ana: O foco da atuação do Transgrupo é outro que não o jurídico, o jurídico é um braço da 

atuação, mas ela é muito ampla, existem muitas outras formas...  

Marcos: Sim, ontem, por exemplo... essa semana o Ministério Público está chamando um 

evento anual para discutir a pauta LGBT e a consciência negra, essas coisas. E o Transgrupo 

compôs mesa ontem, com duas... com a vice presidente e com uma voluntária. Entendeu? Então, 

em todos os espaços elas estão. Nas faculdades elas vão fazer cursos de formação, então tem 

várias ações assim. Tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Pra além do STF no 

legislativo.  

Ana: Existe a atuação no legislativo, os cursos de formação, ocupação do espaço político... 

essas são as estratégias principais?  

Marcos: Sim. E acesso à escola formal, né. Tem o cursinho também que é pré-vestibular, 

protagonizando aí. 

Ana: É organizado pelo Transgrupo?  

Marcos: Pelo Transgrupo.  
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Ana: Incrível. 

Marcos: É fantástico. Então, isso vem de uma ação da psicóloga junto à instituição que ela é 

vinculada, que é a universidade Tuiuti, uma outra instituição privada daqui. 

Ana: E vocês já tentaram atuar no STF em outros casos? Ou esse do banheiro foi a primeira 

tentativa?  

Marcos: Esse do banheiro foi a primeira tentativa. E já tinha sido pautado né.... Mas pra mim 

eu já vejo como um avanço eles terem acolhido a petição. Já é um avanço. Para além disso tem 

um evento que acontece que é interessante aqui em Curitiba que é da Associação Brasileira de 

Direito Constitucional, ABDConst, você conhece? Então, em 2015 eu peguei o Toffoli... não, 

com ele eu não consegui falar, mas com o Barroso eu peguei na mãozinha do Barroso, entreguei, 

conversei com ele, levantei o que a gente tava pondo na... escrevendo na petição e além disso 

entreguei um livro da Letícia Lanz.  

Ana: Qual livro?  

Marcos: “O corpo da roupa”. O que ela fez? Ela criou a ABRAT em 2013/2014, a ABRAT é 

a Associação Brasileira de Transgêneros. Márcia Rocha, conhece Márcia Rocha, não é?  

Ana: Sim.  

Marcos: Márcia Rocha foi uma que defendeu... me defendeu na intervenção que eu fiz na 

escrita do estatuto da diversidade sexual e de gênero da Aliança LGBTI. A Letícia Lanz estava 

antes de transicionar entre as quatro melhores psicanalistas do país, aí perdeu muitos clientes, 

pacientes, e foi sentir na pele o que é ser transgênero. Aí foi pra Universidade Federal, nas 

ciências sociais, desenvolver a dissetação dela. Chegou radical assim: “chega de ser ratinho de 

laboratório. Somos nós que vamos falar”. Extremo, não é? Eu estava no Transgrupo, estava 

tratando das meninas que estavam sendo decapitadas e ateadas fogo na rua. E do outro lado a 

Letícia Lanz que sai do Batel, Batel é a coqueluche, é a... qual que é o chique aí de São Paulo? 

O bairro nobre? Oscar Freire? Então, o Batel é um bairro nobre desses de Curitiba. Então, 

Letícia produzindo esse texto aqui e cunhando esse termo pessoas transgênero, então esse é um 

pequeno consenso que tem nesses dois polos, entre esses dois polos. E quem que ta no meio? 

Sou eu. Mas hoje essa discussão está amenizada. Rafaelly, que é presidente do Transgrupo, 

consegue sentar com a Letícia Lanz, Toni Reis, que não conseguia jamais, não conseguia nem 

ouvir falar de Letícia Lanz, todo mês ele tem uma reuniãozinha na OAB, na comissão de 
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diversidade sexual e de gênero, porque Toni Reis é consultor e Letícia também é consultora. 

Tem esses pesos e medidas aí. E pra além disso tem uma outra teórica que defendeu a tese dela, 

que é a Megg Rayara, pessoa negra, da educação, ela defendeu a tese esse ano também e ela se 

posiciona como travesti.  

Ana: Por que existia o conflito com a Letícia?  

Marcos: Porque esse termo “transgênero” não é... não era aceito pelo movimento das pessoas... 

De travestis e transexuais.  

Marcos: Eu falei do Paulo Iotti mas eu também saí numa foto com a Megg Rayara, 

(inaudível)... 

Ana: Quando?  

Marcos: Quando ela defendeu a tese dela. Eu estava na defesa. E aí tinha assessoria de imprensa 

na defesa dela e eu saí numa dessas fotos, mas foi por acaso.  

Ana: Achei aqui. “Pela primeira vez, travesti negra obtém título de doutora na UFPR” 

Marcos: Então, claro, a Megg é minha amiga né, mas nós temos esse embate teórico. Falo 

assim “gata, você se posiciona como travesti, ok, lindo maravilhoso, mas lembre-se que você 

retificou seu nome pelo transgrupo e a construção desse entendimento pelo transgrupo é de 

pessoas transgêneras, então não podemos nos digladiar tanto assim”. 

Ana: Você vê o termo “transgêneros” como mais abrangente? Não pode abranger a identidade 

dela como travesti?  

Marcos: Como travesti, exatamente, inclusive como... Porque... é... isso é uma... tá, eu to 

falando da ABRAT, não é? Como eu tinha mencionado, lá nos idos do século passado, que eu 

já estava problematizando essa construção no direito, eu fui encontrar ressonância em 2013 com 

a Letícia Lanz. Porque quando eu participei desse evento aqui na ABRAT, que tava Laerte 

Coutinho e Márcia Rocha, eu tive a honra dela mencionar “olha esse entendimento que eu estou 

construindo de transgressão, pessoas transgêneras como transgressão da norma de gênero e por 

conseguinte transgressão da norma jurídica foi construído com o Quinupa”. Quinupa sou eu. 

Isso não é confete não, tá? Aliás, não é purpurina. É muita discussão mesmo. E a partir daí eu 

consigo problematizar o discurso jurídico dessa forma. Pessoas transgênero como uma 

transgressão de norma, da norma de gênero. Então essa transgressão, qualquer nível de 
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transgressão abarca esse termo, até mesmo gay, a mulher negra periférica... ela tá transgredindo 

essa norma binária do entendimento jurídico. Para “elastecer” esse entendimento tão grande 

assim é uma grande trajetória.  

Ana: Como surgiu a ideia pra vocês de trabalhar com o STF? De nesse caso do banheiro e 

tentar entrar como amicus curiae e tentar essa forma diferente de atuação?  

Marcos: Porque eu não chego a ser dissidente do movimento LGBT, porque eu sou sujeito, 

mas eu percebo a forma com que o movimento atua e eu não sou partidário dessa atuação, eu 

acho muito... complicado. Eu tenho ressalvas assim... Então, daí, portanto, eu tento construir 

uma estratégia diferente no movimento trans.  

Ana: Então, decidiu tentar representar o Transgrupo como amicus curiae por divergir do que 

as outras entidades LGBT tavam... 

Marcos: Das outras estratégias.  

Ana: No STF mesmo?  

Marcos: Isso, sim. Não poderia, mas vou dizer, para além daquela estratégia que ta ali o Paulo 

Iotti sentado atrás da Dra. Gisele, estou voltando a dizer, o nível de sofisticação de estratégia 

de poder, para além disso, ele teve a pacho... “se você me mencionar na sua fala eu te pago um 

jantar depois”, meu, não dá pra compactuar né com umas estratégias dessas. Tô mais que 

abrindo o coração agora, né... Entendeu, isso eu vivo... Isso me corta na carne, entendeu? Tem 

que ter outras de construir para além dessa. Eu não to criticando a pessoa, talvez ela nem tenha 

consciência de que ela está sendo engendrada nessa... Tá sendo (inaudível).  

Ana: Quem?  

Marcos: O Paulo Iotti entrar num nível de discussão dessa, de atuação dessa, talvez ele nem 

tenha essa consciência do que esteja fazendo, entendeu? Mas esse é um processo pessoal, quem 

tem que tomar é ele, então... 

Ana: São coisas das quais você discorda e quis fazer uma atuação diferente com outro foco? 

Marcos: Sim.  

Ana: Como você vê o STF no sentido de possibilidade de transformação de alguma coisa?  
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Marcos: Bom, como eu sou da cultura da paz, não posso dizer. É trabalhar com o mínimo, né, 

almejar o máximo pra alcançar o mínimo. Porque do jeito que ta não dá.  

Ana: Não tem muita esperança de mudança? 

Marcos: Não. Eu to fazendo o que eu acho que é mais profícuo que é problematizar esse 

discurso jurídico.  

Ana: Quanto à possibilidade de alguma transformação social, alguma coisa por parte do STF...  

Marcos: Ah, é que a muito... A longo prazo, não é?. Longo prazo.  

Ana: E a experiência de atuar como amicus curiae, como foi para a entidade? Mesmo sem ter 

sido aceitos, como foi? É um objetivo atuar outras vezes? 

Marcos: Com certeza. Aquilo foi só o começo. Porque por ser professor a minha ideia então é 

migrar de área e continuar ministrando aula. Então teria essa atuação nessas frentes aí: na 

militância, na academia e daí a militância se estende STF também. De onde vêm essas 

intenções? Primeiro eu já me afilio ao ativismo judiciário, que é complicadíssimo. Em um lugar 

difícil, né? Como direitos humanos e ainda falar de pessoas trans, “pera lá, pessoa, o que você 

ta fazendo aqui?”. O entendimento que vocês têm do discurso jurídico tá equivocado, me 

desculpem, então... E daí quando tentam me deslegitimar, vocês só têm que melhorar porque 

hoje eu tenho o aval do meu professor, que ta me trazendo pra discussão e isso tem uma potência 

muito grande. 

Ana: Apesar da descrença no STF ainda é um espaço para ocupar? 

Marcos: Sim, sim, nem tudo está perdido. Nesse caminho, eu estou problematizando, eu acho 

que eu especifiquei na petição, né? A abstração jurídica “sujeito de direito”, não é? Para eu 

fundamentar uma problematização dessas eu teria que ter outra vida, eu teria que buscar na 

filosofia, na sociologia, na antropologia, não que eu tenha conhecimento nessas áreas, mas eu 

tinha que me virar com isso. Mas aí surgiu essa nova onda cósmica que tá acontecendo aí em 

São Paulo então inclusive que é o quê? Essa pessoa que eu acredito que você esteja lendo 

também. Pachukanis. Isso aqui salvou a minha vida. Porque você vai vendo que o mundo ideal 

do ser e do dever ser jurídico não existem. Ele diz que existem relações jurídicas e nessas 

relações fica muito evidente quem são as pessoas que estão postas nessa relação. Mas claro, aí 

você apresenta, olha só, são pessoas, experts, discutindo esse ser aqui, mas que eu posso apostar 

que para que tragam para essa discussão as pessoas transgêneras a possibilidade é ínfima. 
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Porque quando eu tava no grupinho de estudos... grupinho não, eu não posso menosprezar a 

Universidade Federal do Paraná. Quando eu estava no grupo de estudos, inclusive eu tenho 

reunião agora ao meio dia, eu disse “olha, pessoas lindas e maravilhosas, cabeças pensantes 

intelectuais desse estado, eu estou tendo um desconforto gigantesco ao ler esse texto aqui 

porque vocês ainda estão lendo com a lente da heteronormatividade”. Então... não preciso nem 

mencionar o estranhamento que as pessoas tiveram quando eu fiz esse posicionamento, não é? 

Vamos construindo.  

(...) 

Ana: Em alguns momentos você, como você disse, abriu o coração e falou algumas coisas meio 

pessoais.... Até que ponto eu poderia usar isso no meu trabalho? Porque existem pontos em que 

você cita nomes, fala de pessoas e talvez seja complicado para você. Tem algum problema? 

Marcos: Não tem problema algum, por isso que eu fiz questão de, na medida que nós fomos 

conversando, apresentar o que está publicizado, o que está aí, entendeu? Pra ter um pouquinho 

de veracidade porque “ah, essa pessoa ta pirando”, não, essa pessoa não está pirando, ela está 

vivendo tudo isso. E existe, o melhor de tudo é que existe, aliás, resiste. Eu achei que você fosse 

me perguntar como que eu me insiro nesse espaço. Bom, hoje eu consegui concluir a graduação 

por quê? Por que que eu me insiro dessa forma? Porque tem uma mão... É uma via de mão 

dupla, não é? Porque quando eu tava concluindo os dois últimos anos eu consegui bolsa integral 

pra fazer... Pra concluir a graduação, então isso me deu condições pra fazer uma melhor 

discussão, me inserir nos espaços. Então eu sou grato ao movimento de pessoas trans por ter 

possibilitado isso, isso é um ponto positivo. E para além disso eu me inseri no mestrado, que já 

afunila muito mais, e inserindo essa discussão.  

 


