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AUTODETERMINAÇÃO DE SI NA JURISPRUDÊNCIA
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2.1 Introdução
Nos últimos tempos, o Poder Judiciário tem se tornado uma
válvula de escape na proteção dos direitos de grupos vulneráveis na
sociedade, tais como gays, lésbicas, travestis e transexuais. Ciente da
dificuldade de acesso de suas demandas através do Poder Legislativo,
diversas pessoas no país procuram o Judiciário a fim de concretizar
seus desejos, até então limitados (ou restritos) pelo direito.
Nesse sentido, pretende-se focar neste trabalho questões
específicas às(aos) transexuais. A investigação será em torno do
discurso utilizado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo
Tribunal Federal empregado na sujeição do indivíduo a partir da sua
sexualidade. Toma-se como problema principal a seguinte questão: qual
a percepção do sistema jurídico, especialmente através do STJ e o STF,
sobre o sujeito transexual e os sentidos que relacionam reconhecimento
e autodeterminação identitária? De que forma está se falando do sujeito,
enquanto detentor de direito e autonomia enquanto sua identidade?
Por isso, a partir de uma análise dos acórdãos relacionados
através de uma pesquisa no site do STJ e STF utilizando as palavraschave “transexual” e “transexuais”, será feita uma análise das diferentes
configurações da identidade. No próximo capítulo, o trabalho abordará
o sujeito jurídico moderno e a noção de autonomia no Brasil, trazendo
uma perspectiva moderna de construção do sujeito, autonomia e
identidade. Já no capítulo seguinte, serão abordados os acórdãos da
pesquisa. A pretensão é analisar os casos julgados no STJ e no STF a
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partir dos conceitos trazidos anteriormente. A conclusão a que se chega
é que, num primeiro momento, se reconheciam as pessoas transexuais
quando elas realizavam a cirurgia para a adequação dos seus corpos ao
sexo biológico desejado, o chamado processo transexualizador (PrTr).
Atualmente, o que temos é o início da recepção da possibilidade de se
reconhecer o sujeito transexual sem que haja a correspondente cirurgia
de adequação.
Essas e outras análises serão iniciadas a seguir.

2.2 O sujeito jurídico moderno e a noção de autonomia
no Brasil
O sujeito jurídico moderno é compreendido pela possibilidade
de exercício de sua capacidade de autonomia. Ao direito moderno,
cabe a função de criar as condições institucionais de realização de um
sentido de liberdade pelo qual cada indivíduo consiga concretizar seus
planos de vida específicos, sendo que a preocupação com a capacidade
de autonomia revela o compromisso do direito com a realização da
promessa de liberdade em seu sentido mais individual e pessoal. Assim,
partindo-se do pressuposto de que o conceito de autonomia é o que
permite alcançar o sentido mais profundo do projeto da modernidade,
o sujeito em seu sentido jurídico é aquele que encontra espaço para
desempenhar ações que atinjam as suas metas estabelecidas para
a consecução de seu projeto de felicidade, dentro de um contexto
democrático que não mais disponibiliza ao mundo político grandes
projetos coletivos de realização do bem-comum. O que é comum é o
fato de que cada um é o próprio responsável pela busca de si mesmo.
Sob a influência do liberalismo, a modernidade ocidental
comprometeu-se em realizar essa noção de liberdade e autonomia
dentro da percepção de que o sujeito jurídico seria compreendido
em sua abstração e generalidade, a partir de supostos elementos
neutros encontrados em todo e qualquer indivíduo quando fossem
desconsiderados todos os elementos culturais que comporiam sua
personalidade e identidade. Aliada a essa “neutralização” do sujeito,
a esfera pública se rearticularia a partir de uma desvinculação entre os
planos religiosos e políticos. Com a laicização, o sujeito estaria liberado
para constituir sua personalidade e sua identidade pela eleição dos
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elementos que mais se adequariam ao exercício de sua liberdade,
exigindo do direito o comprometimento com a guarda das condições de
sua autonomia. Em complementação, a igualdade seria a consequência
de uma boa realização da liberdade, pois, se todos pudessem alcançar
seus próprios projetos de vida em condições suficientes, a igualdade de
tratamento estaria presente tanto potencialmente na noção de sujeito
pressuposta pelo sistema jurídico quanto efetivamente na consequente
realização dos planos de vida pessoais.
De modo geral, a modernidade passou por um processo
histórico consequencial em que, no decorrer da história, a concretização
da liberdade do sujeito exigiria um aprofundamento da noção de
autonomia, principalmente com a sucessiva percepção de que a
realização profunda do sentido de liberdade só seria possível a partir
da identificação das diferenças entre os sujeitos. Com a proclamação
de que todos são iguais e de que todos estão livres para realizar
seus projetos, revela-se de modo mais significativo que os sujeitos
concretos são desiguais e que dificilmente a proposta de um sistema
que indistintamente trate todos do mesmo modo produzirá condições
reais para a realização da liberdade de cada um. Ao mesmo tempo em
que a liberdade traz consigo a promessa da igualdade, essa aliança
desnuda os sentidos profundos de desigualdade ao revelarem as
diferenças concretas que notoriamente caracterizam os sujeitos. Durante
toda a modernidade, várias propostas foram oferecidas para resolver
o impasse da igualdade. Mesmo sem tomar qualquer uma dessas
propostas como a mais correta, a noção de autonomia resta como
um dos grandes ideários que a modernidade ofereceu para a nossa
compreensão de si.
Atualmente, a autodeterminação do indivíduo é um dos
sentidos mais profundos que se pode extrair de uma discussão que
tenta compreender o que falamos enquanto identidade e direitos
de personalidade. Uma noção sofisticada de direitos fundamentais,
quando pensada para o caso da identidade e reconhecimento do
sujeito, assim como pensou Habermas ao discutir sobre democracia
e definição da identidade (1996, p. 369), deve dar conta de entender
quais são as circunstâncias que, desde logo, são colocadas como
inegociáveis tanto político quanto juridicamente. Os valores que
constituem a identidade dos participantes de uma sociedade política
e que densificam a sua autocompreensão enquanto pessoas não são
negociáveis a partir de interesses coletivos, mesmo que relevantes.
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Qualquer interferência no processo de definição de identidade não
pode ser entendida como aceitável, pois acarretaria uma violação da
tentativa de concretização contínua do sentido de dignidade humana.
Esse estado atual da compreensão sobre as implicações do conceito de
autonomia à determinação da identidade da pessoa é consequência
de muitos debates sobre identidade e diferença, pautados a partir da
ideia liberal de sujeito abstrato e tratamento indistinto para todos. O
objetivo do presente trabalho é perceber, a partir dos discursos jurídicos
sobre a transexualidade no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo
Tribunal Federal, qual o grau de realização desse sentido profundo de
autodeterminação identitária hoje empregado.
Um dos primeiros embates que a teoria jurídica liberal do
sujeito recebeu, no caso brasileiro, foi em relação à situação jurídica do
escravo. Ele se desenvolveu por um longo período da época imperial
até ser resolvido, ao menos juridicamente, na noção liberal de sujeito
adotada pelo Código Civil de 1916. Com a promulgação do Código de
1916, o direito brasileiro se compromete definitivamente com a noção
de sujeito da modernidade. Todos são iguais, todos são sujeitos. Mas
a promessa de igualdade revela seu sentido profundo: a contínua
percepção da diferença. Inicia-se um amplo debate sobre a situação do
indígena, principalmente pela difícil compatibilização da tutela da sua
sujeição jurídica com a noção moderna de autonomia. É reconhecida
a sua diferença, mas não em nome da realização de sua autonomia, e
sim como um elemento de afirmação de sua constante não integração
à noção de sujeito moderno.
Em outro âmbito, inicia-se a discussão sobre a situação jurídica
da mulher. O mesmo liberalismo que apregoa o tratamento igualitário
entre todos privatiza o âmbito doméstico e perpetua no cotidiano
a herança patriarcal de dominação masculina. Mesmo com a pouca
influência dos movimentos feministas durante a primeira metade do
século XX aqui no Brasil, algumas discussões começam a questionar a
posição da mulher em relação ao homem. Na segunda metade do século
passado, a noção de diferença entre homem e mulher é afirmada pelo
direito, principalmente através dos direitos reprodutivos e da igualdade
nas relações domésticas. A Constituição Federal de 1988 afirma os
substantivos homem e mulher para que, por meio da expressão da
diferença, anuncie o dever de se buscar a igualdade. Assim, após a
década de 1960, o gênero torna-se expressão de realização da autonomia
feminina. A mulher é sujeito explicitamente diferenciado: por meio
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da sexualidade, é realizado o seu reconhecimento e garantida a sua
determinação de vida enquanto pessoa autônoma, não mais dependente
da figura do marido. As últimas décadas do século XX e início do século
XXI trazem a proliferação de leis e jurisprudências que trabalham com
a noção de diferença binária entre os sexos. Se era certo que a biologia
mapeou as diferenças corporais entre os homens e as mulheres, tornase crescente a percepção de que as noções de masculino e feminino são
construções sociais. O sujeito já não pode ser indeterminado, abstrato
e genérico: ele precisa ter gênero, sob pena de perpetuar, em nome da
neutralidade, a dominação masculina sobre a mulher.
Em complementariedade à generificação1 do sujeito, opera-se
a sua sexualização. Aquele sujeito neutro é denunciado por esconder
o domínio heterossexual e por impor às sexualidades divergentes um
padrão de normalidade que faz com que o sujeito não heterossexual
perceba que ele tem menos possibilidades de autonomia e determinação
de sua identidade. A diferenciação binária já é enfrentada quando
o sujeito homossexual busca o reconhecimento da sua diferença. A
jurisprudência brasileira é pressionada e passa a responder demandas
de reconhecimento em nome da diferença sexual, que, em um
primeiro momento, entende todos os que não são heterossexuais como
homossexuais, sem distinção das múltiplas possibilidades identitárias
que os não heterossexuais podem compor. De qualquer modo, o início
do século XXI é marcado por uma crescente percepção do direito pelas
singularidades da identidade homossexual, sendo frequente o debate
sobre a melhor forma de reconhecimento das demandas de um novo
grupo de sujeitos jurídicos reconhecidos pela sua sexualidade.
Dentro desse longo caminho de diferenciação e reconhecimento
das diversidades do sujeito jurídico e como consequência das lutas
dos movimentos feministas e LGBTs,2 provocou-se, via gênero e
sexualidade, uma revisitação do sentido de liberdade e autonomia,

1

2

Generificação ou genderificação é o termo técnico utilizado nos estudos feministas
e de sexualidade para se referir ao processo de constituição binária da identidade
sexual a partir dos modais masculino e feminino, dentro da percepção de que gênero
é a expressão social da diferenciação sexual.
LGBT é a sigla comumente empregada para se referir a lésbicas, gays, bissexuais e
transexuais. Atualmente, discute-se a insuficiência da sigla, dada a recepção de novas
identidades sexuais. Entretanto, para fins do presente trabalho, entendeu-se como
suficiente o uso mais comumente aceito da sigla, que tenta sintetizar todos os grupos
que não compõem a sexualidade heterossexual dominante em nossa sociedade.
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exigindo do direito uma pronúncia cada vez maior sobre questões
atinentes à personalidade e à identidade do sujeito. A ideia de libertação
sexual e a de que o sujeito deve buscar se realizar a partir da sua
própria concepção de felicidade, dentro do contexto de pluralidade
de visões de mundo, fizeram da antiga noção liberal de sujeito algo
muito mais complexo. Entretanto, à medida que o direito passa a
falar sobre questões que até então não lhe foram legadas, justamente
pela dificuldade que o próprio sistema tem de burocratizar noções
tão sensíveis à personalidade e individualidade humanas, acaba
demonstrando suas insuficiências e precariedades, geralmente ligadas
ao fato de que, em nome de uma suposta neutralidade do sujeito, se
constituiu como um canal de perpetuação e manutenção dos padrões
tidos como normais dentro da moralidade dominante.
No caso dos transexuais, como o sistema jurídico baseou sua
noção de sujeito na estrutura binária de gênero masculino/feminino,
macho/fêmea, ele encontra dificuldades em se pronunciar sobre aqueles
que, em certo sentido, se revelam como os “estranhos” do sistema.
Basicamente, até o momento, o direito tem conseguido recepcionar
as exigências de proteção jurídica ao transexual trabalhando sua
sujeição dentro da estrutura masculino/feminino. Apoia-se em uma
relação complementar, a do sistema sexo/gênero,3 pela qual o sexo se
expressa a partir dos caracteres biológicos do sujeito – macho ou fêmea
– e o gênero a partir dos aspectos culturais que se estruturam desde
o biológico – masculino ou feminino. Dentro do sistema sexo/gênero,
pessoas transexuais são definidas ao nascer com o sexo comumente
correspondente à sua genitália e, logo após, com um gênero, que
também é correspondente à genitália, mas expressando o sentido social
a ele empregado: o macho biológico é o masculino no social; a fêmea
biológica é a feminina no social. Entretanto, as pessoas transexuais
acabam desenvolvendo práticas rotineiras de significados de “outro
gênero” ou de zonas indeterminadas de gênero não identificáveis
3

A noção de “sistema sexo/gênero” de Rubin (1993) permite entender como um aparato
social toma uma matéria-prima, o sexo, e o transforma em um produto, o gênero.
Esse sistema se define por um conjunto de arranjos pelos quais uma sociedade
transforma a sexualidade biológica em produtos da ação humana que satisfazem
as necessidades sexuais desse grupo em determinado tempo. Dentro desse sistema,
o sexo, entendido como matéria-prima, encobre o seu caráter de constructo social,
de conceito que, tal qual o gênero, também é fruto de compreensões socialmente
constituídas.
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exclusivamente com o masculino ou feminino, gerando tensões nos
sentidos comumente aceitos sobre as regras comportamentais sexuais.4
Assim, nem sempre as diferenças sexuais são determinantes de
gênero. O sentimento e a autoidentificação com o masculino ou feminino
não são vinculados necessariamente à presença ou ausência de órgãos
sexuais, mesmo que sejam fatores preponderantes na determinação da
identidade a partir do sistema sexo/gênero. Historicamente, podemos
perceber uma primeira percepção da jurisprudência, que era a de
reconhecer as pessoas transexuais quando elas realizavam a cirurgia
para a adequação de seus corpos ao sexo biológico desejado, o chamado
processo transgenitalizador (PrTr). Atualmente, o que temos é o início
da recepção na jurisprudência da possibilidade de se reconhecer o
sujeito transexual sem que haja a correspondente cirurgia de adequação.
No direito, em regra, são permitidas algumas alterações em um dos
lados do sistema sexo/gênero, mas dentro de configurações que se
ajustam no sentido de se dar primazia ao sentido biológico e de guardar
inteligibilidade com a dicotomia masculino/feminino. Antes disso, o que
tínhamos era o homossexual enquanto grande categoria, que abarcava
todas as formas de não heterossexualidade, inclusive o travesti, que é
atualmente uma identidade específica dentro daquilo que poderíamos
chamar de “população trans”. Com a cirurgia de transgenitalização,
o questionamento sobre o “verdadeiro” sexo ganha grande espaço,
dada a relevância social que a noção biológica de sexualidade tem na
definição da identidade.

2.3 A transexualidade no STJ e no STF
Hoje em dia, a noção de autodeterminação identitária é levada
às últimas consequências quando nos questionamos até que ponto é
problema do direito interferir na autonomia do sujeito e exigir dele
a adequação a sentidos culturais sobre a equação aceitável entre o
4

Dentro do sistema sexo/gênero, ocorre um processo de escritura do corpo, daquilo que
Butler (2002) denominou como materialização dos corpos enquanto efeitos de uma
dinâmica de poder. É a história de uma sociedade que se naturaliza em certos códigos
que permitem e excluem certas materialidades. No signo da heterossexualidade, há
uma constante operação de repetição dos códigos binários masculino e feminino que
exige do sujeito a sua construção por meio da seleção daquilo que deve interiorizar,
o que deve excluir e o que deve ser compreendido como abjeto, como impossível de
ser reconhecido e legitimado.
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sexo e gênero. Além disso, o constante debate sobre as relações entre
sexualidade e identidade tem nos permitido perceber mecanismos
externos de controle do sujeito que levam a constantes ponderações
sobre o sentido de autodeterminação identitária adequado ao contexto
democrático atual. Uma análise dos casos que chegaram às cortes
excepcionais do Judiciário brasileiro permite compreender o discurso
recente sobre o sujeito transexual e as formas de tratamento que a
jurisprudência tem empregado na sujeição dos indivíduos a partir
de sua sexualidade. Desse modo, por coleta de dados referentes às
palavras-chave “transexual” e “transexuais” nos meios eletrônicos
de consulta processual do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, foi possível ter uma noção mais precisa sobre a recente
percepção do sistema jurídico sobre o sujeito transexual e os sentidos
que relacionam reconhecimento e autodeterminação identitária.5
A questão transexual chega aos nossos órgãos superiores em
decorrência da tecnologia médica evoluir e permitir a modificação
corporal desejada pelo sujeito, o que inevitavelmente acarreta a
modificação da compreensão sobre sua identidade, já que a percepção
sobre o que somos passa pela percepção sobre nossa corporalidade.
E, em complementação, sendo o nosso corpo o objeto de percepção
imediata do outro, a forma como somos reconhecidos é elemento
primordial da relação social que estabelecemos com os demais sujeitos.
Por esses motivos, constata-se que, em todos os processos, com exceção
do último a ser aqui abordado e que ainda está em julgamento no STF, o
objeto é a alteração de registro civil objetivando autorização judicial para
alteração de prenome e de sexo que constam de certidão de nascimento

5

No STF, foi encontrado o RE nº 845.779/SC, que aborda a questão da proibição do
uso de banheiro pelas(os) transexuais, e o RE 670.422/RS, que discute a retificação
do nome e do gênero sexual no registro civil de pessoas naturais. No STJ, foram
encontrados vinte e três (23) processos, sendo doze (12) deles enquadrados como
relevantes, e onze (11) como não relevantes. Os relevantes foram: RESP nº 737.993/
MG, RESP nº 876.672/RJ, RESP nº 1.043.004/RS, RESP nº 1.008.398/SP, ARESP
nº 672.336/RJ, SE nº 1.058/EX, SE nº 2.149/IT, SE nº 2.732/IT, SE nº 4.179/IT, SE nº
4.241/IT, SE nº 11.942/IT e SE nº 12.233/ES, todos tendo por objeto a alteração de
registro civil. Como irrelevantes, foram enquadrados os seguintes processos: RESP
nº 1.173.738/RN, RESP nº 1.237.889/PR, RESP nº 1.281.093/SP, RESP nº 1.291.924/RJ,
RESP nº 1.542.441/RS, ARESP nº 421.256/RJ, ARESP nº 723.354/RS, HC nº 332.724/SP,
HC nº 346.574/SP, CC nº 102.347/RJ e Ag nº 899.629/SP. Em todos os não relevantes,
a questão sobre transexuais era subsidiária e não se demonstra relevante para o
presente objeto.

125

JOSÉ RIBAS VIEIRA,MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO, ROGÉRIO BARROS SGANZERLA (COORDS.).
DIREITOS FUNDAMENTAIS E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

126

após a realização de cirurgia de transgenitalização.6 Como o nome civil
é regulado tendo por base as estruturas binárias masculino e feminino, a
alteração do registro civil torna-se a consequência jurídica mais imediata
do processo de transgenitalização no que toca à identidade do sujeito,
principalmente pelo fato de que o nome da pessoa é um dos elementos
mais característicos da definição de sua personalidade e um dos que
primeiro expressa nossa relação com os demais sujeitos.
O REsp nº 1.0008.298/SP, julgado em 2009 no STJ, mostra a
posição da relatora Ministra Nancy Andrighi sobre a relação entre
sexo e gênero e o destaque para os caracteres físicos na definição sobre
a identidade de gênero ao afirmar: “Muito embora o recorrente se
considere verdadeira mulher, é certo que o referido ato cirúrgico de
redesignação sexual, por si só, não modifica o sexo de uma pessoa”. A
relatora discute o fato de que o início da obrigatoriedade do registro
civil no Brasil se baseou na distinção binária entre masculino e feminino
ligada à genitália. Apesar desse início, a relatora entende que o Estado
deve prover os meios necessários para que o indivíduo possa atingir
uma vida digna, em consonância com largo debate sobre a alteração
do nome civil que fundamenta a concessão da alteração do nome em
atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Junto à
tendência mundial, continua a ministra, é tarefa do Estado alterar
o registro adequando o “sexo jurídico ao sexo aparente, ou seja, à
identidade sexual, formada também por componentes psicossociais”.
Há um desenvolvimento argumentativo baseado em algum tipo de
construtivismo social evolucionista, no qual os sentidos da identidade
são percebidos em suas circunstâncias históricas e é dever do Estado
acompanhar as suas mudanças. A própria biologia está dada como o
saber mais autorizado a falar a respeito da transexualidade, cabendo
ao direito apenas acompanhar suas modificações:
O transexual, segundo literatura médica, experimenta
a insustentável condição de nascer com cromossomos,
genitais e hormônios de um sexo, mas com a convicção
íntima de pertencer ao gênero oposto. Repudia o que a
natureza lhe legou, vivendo um estranhamento em relação ao próprio corpo, o que desencadeia grande frustração e desconforto, rejeição do fenótipo, bem como tentativas de automutilação e até mesmo de autoextermínio.

6

Somente o RESP nº 737.993/MG e o RESP nº 1.008.398/SP possuem julgamento em
colegiado. O restante são casos de decisão monocrática.
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Explicam, os psiquiatras, que os transexuais não são pessoas de um sexo que desejam se tornar do outro sexo;
psicologicamente eles já são do sexo oposto ao biológico,
o que gera o transtorno de identidade sexual, incluído
na 10ª versão da Classificação Internacional de Doenças,
da Organização Mundial da Saúde, catálogo conhecido
como CID-10. (...) Pelo viés da Biomedicina, muitas descobertas e aplicações científicas têm provocado a reintrodução de ponderações éticas e jurídicas, arrimadas no
princípio da tutela da dignidade da pessoa humana em
toda a sua plenitude, no sentido de que ao preservar a
natureza está o homem conhecendo a si mesmo, e, consequentemente, autopreservando-se, o que reflete a origem
da afirmação da dignidade humana como epicentro da
ordem social e do ordenamento jurídico, tal como consagrado na CF brasileira.
Para a ministra, há uma correlação entre identidade e equilíbrio
entre sexo e gênero que dá base à definição da identidade sexual.
Assim, “a autorização para a modificação do designativo de sexo dos
transexuais, devem ser examinadas sob o crivo do direito à saúde”,
no sentido compreendido pela Organização Mundial de Saúde como
a busca do bem-estar físico, psíquico e social. O transexual passa a ter
sua dignidade reconhecida por intermédio de uma identidade que
assume sentido sexual, de modo que a sua existência é garantida quando
se encontra a verdade sobre sua identidade: “Afirmar a dignidade
humana significa para cada um manifestar sua verdadeira identidade,
o que inclui o reconhecimento da real identidade sexual, em respeito
à pessoa humana como valor absoluto”. A própria transformação do
conceito de família é chamada para justificar a necessidade de se dar
atenção à vontade do sujeito transexual, vinculando conceitos como
“eudemonismo” e “liberdade do ser”, que, de certa forma, expressam
sentidos específicos da noção atual de autonomia e autodeterminação
do sujeito.
Ainda no mesmo voto, a ministra entende que a identidade do
transexual é, por si mesma, problemática, pois ele é:
um ser humano aprisionado à anatomia de homem, com
o sexo psicossocial feminino, que, após ser submetido à
cirurgia de redesignação sexual, com a adequação dos
genitais à imagem que tem de si e perante a sociedade,
encontra obstáculos na vida civil, porque sua aparência
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morfológica não condiz com o registro de nascimento,
quanto ao nome e designativo de sexo.
Há uma naturalização da identidade heterossexual, tomada
como base de normalidade psicológica e social, pela qual o sujeito é,
desde o seu nascimento, investido em determinados caracteres que não
correspondem àquilo que ele futuramente constituir para si enquanto
sujeito autônomo e livre para se autodeterminar. Essa inadequação
assume o sentido de anomalia, dentro de correspondências com certas
“realidades” que expressam uma suposta verdade sobre o sujeito:
Conservar o “sexo masculino” no assento de nascimento
do recorrente, em favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e social, bem como
morfológica, pois a aparência do transexual redesignado, em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a
manter o recorrente em estado de anomalia, deixando de
reconhecer seu direito de viver dignamente.
A modificação do registro civil, segundo a ministra, teria a
função maior de expressar a “realidade” dando “publicidade aos fatos
relevantes da vida social do indivíduo”. Além disso, teria efeitos para
o passado, pois deveria também promover a alteração do “seu assento
de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo qual é
socialmente reconhecido”. A noção de dignidade, em certo sentido,
levou a ministra a justificar o apagamento do histórico sobre a antiga
identidade civil do transexual, assegurando “o exercício pleno de sua
verdadeira identidade sexual”. A identificação da “verdade” sobre a
identidade do sujeito garante-lhe a condição necessária para o exercício
pleno dos seus direitos civis, “sem restrições de cunho discriminatório
ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de
igualdade com os demais integrantes da vida civil”. Com isso, entende
a ministra que se atingirá um alto grau de realização da liberdade “na
seara doméstica, profissional e social do recorrente, que terá, após
longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e dissabores,
enfim, uma vida plena e digna”. Parece que a condição para o usufruto
dos direitos é que o sujeito encontre a essência sobre si mesmo, aquela
verdade que geraria um conforto identitário. E os meios para que isso
ocorra seriam a alteração do nome e do sexo no registro civil e a não
marcação das certidões do registro público com a informação de que a
alteração teria sido oriunda de decisão judicial, tampouco que ocorreu
por motivo de redesignação sexual de transexual.
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Em sentido semelhante, o voto do relator Ministro João
Noronha no REsp nº 737.993/MG, julgado também em 2009, mostra
a tentativa de se exigir do direito o acompanhamento das mudanças
que ocorreram fisicamente na pessoa, garantindo o direito à identidade
pessoal e fornecendo meios para que o indivíduo adeque “o registro
do sexo à sua nova condição física”, permitindo a sua “integração na
sociedade”. Outro ministro, Luis Felipe Salomão, manifestou-se em
sentido semelhante:
Ele, na verdade, no íntimo dele, é do sexo oposto. (...)
Não é só uma mudança física, é uma mudança psicológica e psicossomática. E, nesse caso que eu apreciara,
foram alguns anos de tratamento psicológico antes da cirurgia para se permitir a mudança do sexo. Ignorar isso,
no mundo de hoje, eu penso que é negar a realidade. (...)
Ora, se ele já realizou a troca, se ele já fez a operação,
se o registro está em desconformidade com o mundo fenomênico, não vejo motivo para não deferir e também
não vejo motivo para constar da certidão, porque seria
um opróbrio ainda maior para ele ter que mostrar uma
certidão em que consta um nome do sexo masculino. Fica
lá no registro, preserva terceiros e ele segue a vida dele
pela opção que ele fez.
Pode-se perceber certo trânsito argumentativo entre alguém
que sempre foi a nova identidade, mas que, ao mesmo tempo, sofreu
um intenso processo de mudança. É a dificuldade encontrada ao se
argumentar a partir da noção de que existe uma verdade sobre o
sujeito e que a tarefa do direito é ajudá-lo a encontrá-la e permitir
que ele ali permaneça. Muda-se para se chegar a si mesmo, troca-se
para se conseguir encontrar o que se é. E assim o direito empreende
uma complexa engenharia de controle corporal, sendo a identidade o
conteúdo do bom uso da autodeterminação pelo indivíduo na busca de
se encontrar em si por intermédio do seu corpo e do reconhecimento
da própria sociedade.7
7

Há também dois recursos especiais com decisões monocráticas. O primeiro é o REsp
nº 876.672/RJ, de relatoria do Min. João Noronha, que praticamente copiou seu
próprio voto anterior de sua relatoria no RESP nº 737.993/MG. Já o segundo foi o
REsp nº 1.043.004/RS, que basicamente cita os dois recursos especiais abordados
acima em decisão colegiada, decidindo pela retificação do prenome e do sexo
da requerente, que é oriunda de decisão judicial, sendo vedada, nos termos da
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O RE nº 670.422/RS, que ainda está em julgamento no STF e tem
por objeto a discussão sobre a retificação do nome e do gênero sexual
no registro civil das pessoas, é caso emblemático, que pode mudar a
compreensão de que o corpo e o biológico têm preponderância sobre
os demais elementos constitutivos de nossa identidade. O caso é
sobre um transexual que foi registrado como mulher ao nascer, mas
que, desde criança, possuía traços socialmente reconhecidos como de
homem. Ele recorreu ao Judiciário para pleitear a alteração de nome
e gênero do registro civil, exigindo do Estado a devida proteção de
sua intimidade, sem que houvesse questionamentos ou exigências
em relação à adequação de sua genitália ao gênero exteriorizado.
Em juízo de primeiro grau, o magistrado entendeu que é essencial
a realização de cirurgia de redesignação sexual para o deferimento
da alteração do assentamento civil relativo ao sexo. No Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, em grau recursal, manteve-se a sentença
destacando que, mesmo com os avanços da cirurgia, transexuais ainda
não são capazes de adquirir todas as características do sexo oposto
ao que nasceram, sendo o caso de averbar no registro de nascimento
sua condição de transexual, por entender o Tribunal que tal medida
garantiria a publicidade e veracidade dos registros públicos. Ao chegar
o caso no STF, foi reconhecida a sua repercussão geral,8 pois há um
número expressivo de pessoas que, segundo as palavras do Ministro
Relator Dias Toffoli, “buscam adequar sua identidade de sexo à sua
identidade de gênero”.

8

fundamentação, qualquer menção a este fato nas certidões do registro público. Nas
seis (06) homologações de sentenças estrangeiras, o objeto abordado pelas decisões
monocráticas também foi a alteração de registro civil objetivando autorização judicial
para alteração de prenome e de sexo que constam de certidão de nascimento após
a realização de cirurgia de transgenitalização. Em todas foram deferidos os pedidos
requeridos, utilizando como fundamentação material uma citação da SE nº 2.149/
IT (que é idêntica a SE nº 1.058/EX) que afirma que “a jurisprudência brasileira vem
admitindo a retificação do registro civil de transexual, a fim de adequar o assento de
nascimento à situação decorrente da realização de cirurgia para mudança de sexo”.
Em todos os casos, não houve manifestação sobre o mérito do julgamento, somente
fazendo referência quanto à formalidade e recepção pelo ordenamento jurídico
brasileiro, especialmente utilizando a fundamentação de que restaram “atendidos os
pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito; além do mais, a pretensão não
ofende a soberania, a ordem pública ou os bons costumes (art. 17 da LICC c/c arts.
5º e 6º da Resolução/STJ nº 9/2005)”. Tanto a SE nº 1.058/EX, julgada em 01 de agosto
de 2006, quanto a SE nº 2.49/IT, julgada em 04 de dezembro de 2006, foram julgadas
pelo o Min. Presidente Barros Monteiro. Três anos mais tarde, sob a presidência do
Min. Presidente Cesar Asfor Rocha, foi decidida a SE nº 2.732/IT e a SE nº 4.179/IT,
ambas julgadas em 07 de abril de 2009. Dois anos mais tarde, na presidência do Min.
Ari Parglender, foi julgada em 07 de dezembro de 2011 a SE nº 4.241/IT. Três anos
mais tarde, sob a presidência do Min. Francisco Falcão, houve duas homologações
de sentenças estrangeiras: a SE nº 11.942/IT, julgada em 10 de dezembro de 2014, e a
SE nº 13.233/ES, julgada em 11 de setembro de 2015.
Apenas o Ministro Teori Zavascki foi contrário à caracterização de repercussão geral.
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Se julgado procedente, trará a possibilidade de alteração de
gênero no assento de registro civil de transexual, mesmo sem a realização
de procedimento cirúrgico de transgenitalização. O que se percebe na
sociedade e que tem implicação na jurisprudência é a emergência de
uma nova geração de corpos que podem ser considerados como um
“acontecimento”,9 uma novidade que é decorrente da junção de forças
que fazem uma nova história acontecer. Não é apenas um caso a mais
que chega aos tribunais superiores. É um caso que conta com o apoio de
muitas pessoas envolvidas com a pauta política que o embasa, como as
próprias pessoas transexuais, movimentos sociais, grupos de pressão,
acadêmicos e outros. O que resta como questão analítica principal é o
entendimento sobre as situações que ensejam tais mudanças e que nos
levam a percebê-las como novidades. São novos acontecimentos por
demonstrarem a insuficiência das categorias até então empregadas. No
caso, não se sabe o que se diz quando se analisa a partir do binarismo
masculino/feminino. Com isso, estamos diante de uma complexa
tentativa de explicar essa emergência dentro de uma ampla discussão
sobre os limites do sistema sexo/gênero.10
Ainda no mesmo julgado, na recente manifestação da
Procuradoria-Geral da República, também se entendeu que não há a
necessidade de realização de cirurgia para que se proceda à alteração
de gênero no registro civil. Além do mais, destacou a necessidade
de se vedar a inclusão do termo “transexual” ou da menção ao sexo
biológico nos registros, ainda que sigiloso. Exigir que conste o termo
ou que se proceda à realização da cirurgia de transgenitalização
é negar a “identidade masculina do recorrente”, integrada à sua
imagem identitária, aquela pela qual ele se reconhece, em nítida
violação de seu direito a uma vida digna. Indo no mesmo sentido que
o parecer apresentado também pela Procuradoria no RE nº 845.779/
SC, que será discutido na sequência, afirmou-se que a identidade
de gênero é autodefinida pela própria pessoa e constitui elemento
essencial de sua personalidade, sendo um dos aspectos mais básicos da
9
10

O termo “acontecimento” é usado a partir das análises de Foucault (1981, p. 231).
Judith Butler (2015) destaca-se como autora que questiona os limites desse conceito
de “sistema sexo/gênero”, pois, para ela, tanto gênero quanto sexo são categorias
construídas, não são dados a priori. Um dos casos mais paradigmáticos usados
por Butler para demonstrar o caráter socialmente construído da noção de sexo é a
transexualidade. Nela, o sistema sexo/gênero se torna questionável, pois as ligações
clássicas entre os termos são insatisfatórias para explicar os trânsitos para além dos
binarismos característicos do sistema sexo/gênero.
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autodeterminação, dignidade e liberdade. Nas palavras do Procurador
Rodrigo Janot:
É necessário perceber – e, mais que isso, reparar – o constrangimento sofrido pelo trans que, identificado e vestido com roupas masculinas, tratando-se de “trans-homem”, é obrigado a ser civil e socialmente identificado
como mulher e vice-versa em relação à “trans-mulher”.
(...) Muitas vezes, como nas situações relatadas pelo recorrente, sofrem constrangimento ao responderem chamadas em faculdades, ao se apresentarem para entrevistas de emprego e ao se identificarem em repartições
públicas, dentre outras situações de inegável comprometimento de sua interlocução com terceiros, nos espaços
públicos e privados, todas decorrentes da ausência de
conformação entre a informação contida nos documentos oficiais e a sua identidade de gênero.
Outro fato interessante do parecer da Procuradoria é que
mesmo entendendo a desnecessidade da realização de cirurgia, fez
considerações sobre o uso do termo “redesignação”, preferindo usar
o termo “adequação” sexual: “O que a cirurgia faz, para aqueles que
desejam submeter-se a tal procedimento, é simplesmente adequar a
genitália ao gênero com o qual o sujeito já se identificava. Não se trata,
portanto de redesignação, mas de adequação”.
Assim, com base em recentes debates internacionais sobre
direitos humanos aplicados à orientação sexual e à identidade de
gênero, asseverou a necessidade de mudança do direito no sentido
de se libertar dos preconceitos e aceitar o outro como ele é. Ainda fez
distinção entre orientação sexual e identidade de gênero, mostrando
que esta última é uma experiência interna que a pessoa tem sobre si
mesma e que pode ou não pode corresponder com o sexo que lhe foi
atribuído no nascimento. Segundo Rodrigo Janot:
Para o trans, ter uma vida digna implica necessariamente
ter reconhecida a sua identidade de gênero, sob a ótica
psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada
e que se reflete na sociedade. (...) tem o direito de ser tratado, em todas as esferas de sua vida, inclusive a civil e
social, como pertencente ao gênero masculino. Assim, o
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fato, que aparentemente pode ser considerado simples,
de fazer constar dos seus documentos o termo “transexual”, além de violar esse direito, enfraquece seu senso
de autoestima e de pertencimento à comunidade, podendo levá-lo a reprimir sua identidade e a ter a vida marcada pelo medo e pela invisibilidade.
A própria noção de autodeterminação identitária tem levado ao
questionamento sobre a inscrição que a identidade heterossexual faz
nos corpos enquanto verdades biológicas. A biologia pode construir
o seu saber sobre as questões físicas que guarnecem nossos corpos.
Entretanto, em um sentido democrático, o essencialismo identitário
extrai sua justificativa a partir de uma vinculação não necessária entre
o biológico e o social, naturalizando algumas questões que não são
justificáveis dentro de uma compreensão profunda sobre a relação entre
autodeterminação e democracia. E as próprias teorias sobre a identidade
compreendem que o sexo se encontra “generizado”, que as leituras que
a biologia faz sobre os seus objetos também são categorizadas a partir
da gramática binária do masculino/feminino. Assim, há sempre uma
interferência das noções sociais de gênero na constituição científica da
noção de sexo. E como o direito depende das definições dadas pela
biologia, acaba sendo refratário desse processo de narrativas sobre o
corpo do sujeito.
Em sentido semelhante, mas dando destaque às consequências
opressivas da imposição do sistema sexo/gênero, Monique Wittig
entende que o sexo enquanto categoria conceitual não existe, pois o que
temos é uma estrutura de opressão que marca um determinado sexo
como dominante, e outro como dominado, em uma “divisão natural
dos sexos que preexistiria à (ou que existiria fora da) sociedade”.11
Também para Paul Preciado, essa opressão se opera em meio a uma
estrutura arbitrária de regulações feitas por vários mecanismos de
poder que se inscrevem sobre os corpos assegurando a exploração
material de um sexo sobre outro, sendo o gênero uma tecnologia
sofisticada que fabrica corpos sexuais.12 Dentro das narrativas sobre a
natureza, muito presentes nos discursos jurídicos sobre a sexualidade,
há um empreendimento biológico de engenharia humana que se
11

12

WITTIG, Monique. El pensamento heterossexual y otros ensayos. Tradução Javier Sáez e
Paco Vidarte. Madrid: Egales, 2006, p. 22.
PRECIADO, Paul B. Manifesto contrassexual. Tradução Maria Paula Gurgel Ribeiro.
São Paulo: n-1 edições, 2015, p. 24-29.
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nutre da gramática heterossexual e produz sentidos de feminilidade e
masculinidade a partir da dissecação do corpo humano, posteriormente
identificando suas partes e reconstituindo o todo corporal dentro de
políticas de diferenciação sexual em que os “outros inadequados” se
apresentam como o diferente do corpo heterossexual. Essa dissecação
corporal exige dos órgãos corporais funcionalidades sexuais e
designações eróticas dentro de assimetrias de poder entre os gêneros.13
O que o direito faz com o corpo e o que ele recepciona enquanto sentidos
de corporalidade nos dá a noção de que identidade é possível de ser
constituída como aceitável na sociedade.
Atualmente, o principal recurso que está em fase de julgamento é
o RE nº 845.779/SC,14 por ter promovido amplos debates na sociedade.
Não se trata, como os demais, de alteração de nome civil. Houve, em
primeiro grau,15 a condenação de um shopping center em Florianópolis ao
pagamento de R$15 mil por ter constrangido uma transexual que tentou
utilizar o banheiro feminino. Ela foi abordada por uma funcionária do
shopping, que exigiu a exibição da carteira de identidade. Como nela
ainda constava o nome masculino, a transexual foi forçada a se retirar do
recinto sob o argumento de que a sua presença causaria constrangimento
às mulheres que ali estavam. Impedida de utilizar o banheiro e estando
demasiadamente nervosa, não conseguiu controlar suas necessidades
fisiológicas, defecando nas próprias vestes, sob o olhar das pessoas que
transitavam pelo shopping. Depois de passar por essa situação vexatória,
ainda precisou fazer uso do transporte coletivo a fim de retornar à sua
casa. O STF reconheceu a repercussão geral do tema,16 tendo o relator,
Ministro Luís Roberto Barroso, delimitado o objeto da discussão: “Saber
se a abordagem de transexual para utilizar banheiro do sexo oposto ao
qual se dirigiu configura ou não conduta ofensiva à dignidade da pessoa
13
14

15

16

Ibidem, p. 26.
O julgamento foi interrompido na sessão plenária do dia 19 de novembro de 2015,
após vista do Ministro Luiz Fux. Até o momento, os Ministro Luís Roberto Barroso
(Relator) e Edson Fachin votaram pelo provimento do RE.
Já no Tribunal (SC), o relator Des. Fernando Carioni assentou que a recorrente
não demonstrou, através de prova testemunhal, a abordagem discriminatória ou
agressiva, e também não ser reprovável a conduta da funcionária que solicitou à
recorrente que fizesse uso do banheiro masculino e concluiu descabida a indenização
pretendida, pois o dano indenizável é aquele correspondente à lesão a direito da
personalidade, com grande repercussão no psiquismo do ofendido, e não mero
incômodo ou aborrecimento.
A repercussão geral foi reconhecida em 13 de novembro de 2014, por maioria, ficando
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, abstendo-se os Ministros
Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Atualmente, há 778 processos sobrestados que
aguardam julgamento sobre o tema.
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humana e a direitos da personalidade, indenizável a título de dano
moral”. A novidade do caso é que, se for provido o recurso, estaremos
diante de uma situação de reconhecimento de um sujeito enquanto
transexual sem que haja necessariamente a alteração em seu registro
civil. Estaríamos diante de uma nova compreensão da jurisprudência,
que não faria depender a identidade da pessoa dos aspectos biológicos
comumente aceitos como correspondentes à sua identidade sexual? E,
ainda mais, do reconhecimento mesmo sem alteração do registro civil
e demais registros públicos necessários?
O ministro relator, após trazer a definição da Organização Mundial
da Saúde – OMS sobre o transexualismo17 (sic), afirma que a questão
presente é diferente das anteriormente suscitadas em repercussão geral,
pois “envolve a projeção social da identidade sexual do indivíduo,
aspecto diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e a diversos
direitos da personalidade”, não podendo “ser reduzido a uma questão
patrimonial de responsabilidade civil”. Apresenta duas razões da
importância do tema para uma Corte Constitucional: primeiro, a
definição do alcance dos direitos fundamentais, especialmente referente
as minorias; segundo, que o caso não é isolado e acontece usualmente
na sociedade, podendo o STF definir o padrão de conduta adequado
aos casos em espécie, orientando não só as partes envolvidas, como as
demais instâncias do Judiciário.18
Na manifestação da Procuradoria-Geral da República, é
interessante observar que as menções à transexual são feitas no
masculino em razão do nome ainda constar como André. Apesar
disso, a Procuradoria afirma que a questão envolve o princípio da
dignidade da pessoa humana e também é uma questão que está
protegida internacionalmente por tratados. Ao mesmo tempo em que
17

18

Na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com
a Saúde, há uma complicação de códigos através de uma lista, CID-10. No código
F64 (distúrbios de identidade de gênero), estão englobados o transexualismo,
o travestismo bivalente, o transtorno de identidade sexual na infância, outros
transtornos de identidade sexual e outro transtorno não especificado da identidade
sexual. No tocante ao código F64.0 (transexualismo), classifica-se como “o desejo de
viver e ser aceito como um membro do sexo oposto, usualmente acompanhado com
uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu próprio sexo anatômico e um
desejo de se submeter a tratamento hormonal e cirurgia para tornar seu corpo tão
congruente quanto possível com o sexo preferido”.
Em sentido contrário à repercussão geral, o Ministro Marco Aurélio afirmou que “o
recorrente buscou utilizar o banheiro feminino (quando) a empregada do shopping,
então, veio a atuar a partir da aparência física, tanto assim que, de imediato, sem
maiores questionamentos (...), pediu que se dirigisse ao banheiro masculino. Em
síntese (...), não se pode entender presente, na espécie, matéria constitucional”.
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reconhece que tratar a transexual pelo seu nome feminino é proteger
a sua dignidade, ressaltando a possibilidade de alteração do nome nos
registros civis em decisões do STJ e os diversos esforços em resoluções
medidas administrativas em regulamentar o uso do nome social para
as transexuais, refere-se a ela a partir do mesmo nome masculino que
gerou todo o seu constrangimento no banheiro do shopping. Em que
pese tal circunstância, a manifestação da Procuradoria trouxe um amplo
debate teórico sobre identidade e reconhecimento, trazendo ao processo
discussões reconhecidas academicamente sobre o tema.
Em relação ao direito à identidade, trouxe que a orientação sexual
e a identidade de gênero são essenciais à dignidade da pessoa e não
devem ser motivo de discriminação e abuso. Há um sentido profundo de
autodeterminação identitária, pois a afirmação de identidade de gênero
seria a “possibilidade de expressar todos os atributos e características
do gênero imanente a cada pessoa”. Mesmo nesse sentido profundo,
recupera-se a noção de verdade sobre si mesmo, pois defende que,
para a pessoa trans ter uma vida digna, ela precisa “ter reconhecida a
sua identidade de gênero, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade
real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade”. A negação do
uso do banheiro feminino é a própria negação da identidade feminina:
A desarmonia psicossocial que a entrada de alguém com
a aparência de mulher em um banheiro masculino causa
à sua identidade pessoal é inegável. Muitas vezes essa
desarmonia chega a ser uma violência. O Estado impõe
– ou, ao menos, permite que se imponha – normas de
gênero e orientação sexual às pessoas, por meio de costumes, legislação e violência, e exerce controle sobre o
modo como elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se identificam. Como atesta a introdução
aos Princípios de Yogyakarta, o policiamento da sexualidade
continua a ser poderosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem como à desigualdade entre os gêneros. O
presente caso bem reflete essa realidade, uma vez que o
impedimento da recorrente de utilizar o banheiro público feminino configura exemplo claro do policiamento da
sexualidade como poderosa força subjacente à persistente violência de gênero.
É bem patente a inovação no reconhecimento do Estado como
aquele que, com maior força, impõe as normas de gênero e orientação
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sexual às pessoas. O que resta agora ao Estado seria uma posição
produtiva, de reconhecimento e validação da identidade da pessoa
enquanto aquele resultado de seu próprio processo de autodeterminação,
garantindo meios para que a realização da identidade pessoal possa
se concretizar. O caso do banheiro é um exemplo de uma atuação do
Estado no sentido de garantir tais condições, pois “impedir que alguém
que se sente mulher e se identifica como tal de usar o banheiro feminino
é, sem dúvida, uma violência”.
[O] fato de impedi-la de usar o banheiro, além de violar esse direito, enfraquece seu senso de autoestima e de
pertencimento à comunidade, podendo levá-la a reprimir sua identidade e a ter a vida marcada pelo medo e
pela invisibilidade. Fica claro, assim, que a identidade
de gênero auto definida por cada pessoa constitui parte
essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais
básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade (...). Não reconhecer o dano sofrido pela recorrente
é também perpetuar essas violações, indo na contramão
do que se espera de um Estado – e de um Judiciário - que
busca garantir os direitos humanos de todo indivíduo,
em especial das minorias, independentemente da identidade de gênero.
Nesse sentido, o direito ao reconhecimento seria o instrumento de
manutenção da “identidade pessoal e ao reconhecimento dos direitos a
ela inerentes”. Esse reconhecimento não seria decorrente de realização
de nenhuma cirurgia ou mudança de registros públicos, mas apenas
do mínimo de exteriorização “da vontade de se identificar como do
sexo oposto”.
Imperioso, então, reconhecer que, para fins de “escolha”
do banheiro a ser utilizado, basta que a pessoa, por não
desejar ser identificada e socialmente reconhecida pelo
seu sexo biológico (“de nascença”) – ou seja, por uma
questão de identidade –, apresente-se como do sexo
oposto. Não são necessários, então, conforme se extrai
dos Princípios de Yogyakarta, a alteração no registro civil, o travestimento, a conclusão do processo transexualizador ou que ele/ela seja inconfundível com alguém do
sexo oposto a seu sexo biológico.
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O parecer caminha no sentido de fazer distinção entre situações
eventuais de identificação com o sexo oposto e situações de verdadeira
vivência de gênero que demandaria o reconhecimento da identidade.
A autodeclaração seria algo muito mais profundo, uma exteriorização
quase que inegável de uma identidade de gênero reconhecida, mesmo
que não aceita, enquanto diferente do que a registrada nos documentos
públicos. Assim, ao não se permitir o acesso ao banheiro feminino de
uma pessoa que notoriamente se porta enquanto mulher,
foram-lhe negadas a autonomia social, a possibilidade
de interação e a vivência da sua identidade. Não se trata
apenas de impedir o acesso a um local, mas de impedir,
ainda que indiretamente, a recorrente de ser o que é, de
ser reconhecida como o que é e, ainda, de gozar de um
direito básico, mas não por isso menosprezível, de todo
e qualquer ser humano: o de fazer uso de um banheiro
do gênero a que pertence. O direito ao reconhecimento,
portanto, deve afirmar-se como um direito, em primeiro
lugar, e precisará traduzir-se em esforços públicos – estatais e não-estatais – que retirem, ou, ao menos, minimizem, as consequências jurídicas de um estigma social
sofrido pelo indivíduo estigmatizado. De ressaltar que a
reparação da injustiça, no caso, não é de caráter apenas
individual, mas social.
Por fim, no julgamento iniciado dia 19 de novembro de 2015, dois
ministros se manifestaram: Luís Roberto Barroso e Edson Fachin. O
segundo somente acompanhou o voto do primeiro, não se manifestando
expressamente sobre a questão. Já o Ministro Barroso afirmou que os
transexuais, que estão incluídos no grupo dos transgêneros, constituem
um grupo de pessoas que se identificam com o gênero oposto ao seu
sexo. “O transgênero é alguém cuja identidade pessoal e autopercepção
não correspondem ao seu sexo biológico.” Nesse sentido, “o remédio
contra a discriminação das minorias em geral, particularmente dos
transgêneros, envolveria uma transformação cultural capaz de criar
um mundo aberto à diferença, onde a assimilação aos padrões culturais
dominantes ou majoritários não seja o preço a ser pago para ser
respeitado”, ressaltou. O ministro avaliou que o tema não é simples no
debate mundial, uma vez que diz respeito à igualdade na dimensão do
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reconhecimento e está relacionada à aceitação de quem é diferente, “de
quem foge ao padrão, de quem é historicamente inaceito pela ideologia
e pelos modelos dominantes”. Para o ministro, “destratar uma pessoa
por ser transexual – destratá-la por uma condição inata – é a mesma
coisa que a discriminação de alguém por ser negro, judeu, mulher, índio
ou gay. É simplesmente injusto quando não manifestamente perverso”.
Além disso, do ponto de vista jurídico, o Ministro Barroso
apresentou três fundamentos que justificam o reconhecimento do direito
fundamental dos transexuais a serem tratados socialmente de acordo
com a sua identidade de gênero: dignidade como valor intrínseco
de todo indivíduo; dignidade como autonomia de todo indivíduo;
dever constitucional do estado democrático de proteger as minorias.
O ministro observou que toda pessoa tem o mesmo valor intrínseco
que a outra e, consequentemente, tem o mesmo direito ao respeito e
à consideração.
A óptica da igualdade como reconhecimento visa justamente a combater práticas culturais enraizadas que inferiorizam e estigmatizam grupos sociais e, desse modo,
diminuem ou negam às pessoas que os integram o mesmo valor intrínseco reconhecido a outras pessoas. (...) É
papel do Estado, da sociedade e de um tribunal constitucional, em nome do princípio da igualdade, restabelecer
ou proporcionar na maior extensão possível a igualdade
dessas pessoas, atribuindo o mesmo valor intrínseco que
todos temos dentro da sociedade.
Segundo o relator, é necessário o reconhecimento do direito
fundamental dos transexuais de serem tratados “como pessoa com
respeito à sua identidade, que não é produto de escolha, mas é
fenômeno da natureza”. Por fim, o ministro propôs a seguinte tese
para a repercussão geral: “Os transexuais têm direito a serem tratados
socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na
utilização de banheiros de acesso público”.19

19

Até o momento da finalização desse trabalho, o julgamento encontrava-se suspenso
com pedido de vista do Ministro Luiz Fux.
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2.4 Conclusão
É possível verificar nas falas presentes nos dois últimos julgados
sentidos sobre a produção de novos saberes e de novas tecnologias de
intervenção corporal, relacionando o sexo e o gênero dentro da formação
de distintas formas de subjetivação, inclusive propondo a emergência
de um novo acontecimento, uma nova forma de configuração da
identidade, a emergência de um sujeito que não se encaixa nas antigas
narrativas sobre a sexualidade, dentro de um corpo para-além do corpo
moderno. A discussão acadêmico-teórica sobre a temática ainda é
novidade no Brasil. Uma linha mais recente de debates pós-feministas
centra-se no questionamento do sistema sexo/gênero definido por
Rubin,20 investigando quem são os novos sujeitos identificados a partir
do reconhecimento da validade de suas sexualidades dissidentes.
Ao repensar as teorias e as políticas identitárias, chega-se a
um novo entendimento sobre os recentes fenômenos que envolvem
a identidade transexual e as múltiplas possibilidades de sentidos
para gênero, corpo e sexualidade a partir da própria modernidade.
Ao questionar a estabilidade do sujeito moderno, que hoje passa por
constantes pressões de reconfiguração, somos levados a nos questionar
se estamos diante de acontecimentos realmente novos ou apenas de
reestruturações sofisticadas do clássico sistema sexo/gênero. Seria
possível uma nova percepção sobre a sexualidade do sujeito, para além
do binarismo masculino/feminino? Ou o fenômeno da transexualidade
será absorvido pelo sistema jurídico como especificidades complexas
das possibilidades binárias? Qual o futuro da identidade transexual
dentro do direito?
As alternativas propostas ao projeto da modernidade sugerem
a superação das estruturas epistemológicas binárias, como macho e
fêmea, masculino e feminino. Já se percebe a insuficiência das categorias
para narrar as situações vivenciadas. Como Judith Butler21 entende,
estamos diante de performatividades de gênero, de ações realizadas
por todos nós de aceitação, reiteração e prática de performatividades
reconhecidas como do gênero masculino ou feminino e até daquelas
que estão no trânsito entre os dois extremos. Os casos estudados

20

RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política do sexo”. Recife:
SOS Corpo, 1993.

21

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução
Renato Aguiar. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
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manifestam os deslocamentos, as rupturas e as insuficiências da noção
do sujeito, mas também apresentam as reinterpretações pelas quais
passa o corpo moderno, como afirmações atualizadas das identidades
binárias masculinas e femininas.
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