
  

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

JÚLIA GONÇALVES TAVARES 

AUTOIDENTIFICAÇÃO VS. PERCEPÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE DAS 

DIFERENTES ABORDAGENS NA LUTA PELO RECONHECIMENTO DE 

PESSOAS TRANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2021  



  

 

JÚLIA GONÇALVES TAVARES 

 

 

 

 

AUTOIDENTIFICAÇÃO VS. PERCEPÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE DAS 

DIFERENTES ABORDAGENS NA LUTA PELO RECONHECIMENTO DE 

PESSOAS TRANS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de 

Curso, apresentado à FGV 

DIREITO RIO como requisito 

parcial para conclusão da 

disciplina obrigatória TCC IV do 

currículo da graduação. 

Orientação: Prof. Dr. Wallace 

Corbo, 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2021 



  

JÚLIA GONÇALVES TAVARES 

 

AUTOIDENTIFICAÇÃO VS. PERCEPÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE DAS 

DIFERENTES ABORDAGENS NA LUTA PELO RECONHECIMENTO DE 

PESSOAS TRANS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, sob a orientação do Prof. Dr. 

Wallace de Almeida Corbo, apresentado à FGV DIREITO RIO 

como requisito parcial para conclusão da disciplina obrigatória 

TCC IV do currículo da graduação. 

 

Comissão Examinadora: 

Nome do orientador: Wallace de Almeida Corbo  

Nome do Examinador 1: Elisa Costa Cruz 

Nome do Examinador 2: Lígia Fabris Campos 

 

Assinaturas: 

___________________________________________________ 

Wallace de Almeida Corbo 

___________________________________________________ 

Elisa Costa Cruz 

___________________________________________________ 

Lígia Fabris Campos 

 

Nota final: ______________ 

14 de dezembro de 2021 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais e ao meu 

padrasto, por sempre me apoiarem e estarem 

ao meu lado ao longo da minha trajetória. E à 

minha irmã, que me ensina todos os dias a ter 

a coragem de ser quem sou da forma mais 

autêntica. 

 

 

 



  

AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Wallace Corbo, por sua paciência e seus ensinamentos e por todo o apoio 

prestado na elaboração deste trabalho. 

À Profa. Lígia Fabris, que, ao longo dos anos da minha graduação, sempre 

proporcionou ambientes para a discussão de temas a respeito de sexualidade e 

gênero, contribuindo imensamente para meu estudo na área. 

Aos meus colegas e amigos da graduação em Direito: Ana Alfradique, Arthur Lima, 

Júlia Maurício e Guilherme Baptista, por sempre tornarem a experiência acadêmica 

mais leve e proveitosa. 

Ao Dr. Marcos Delorme e demais colegas da Defensoria Pública, que, nos últimos 

anos, ensinaram-me não somente sobre o Direito, mas também sobre dedicação e 

respeito ao próximo. 

Aos meus pais, minha família, minhas amigas Ariel Chacur e Juliana Assuf, e ao meu 

namorado, por serem meus incentivadores e estarem sempre me apoiando em todas 

as jornadas da vida. 

 

 

 

  



  

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a análise e a compreensão dos diversos modos de 
se garantirem direitos fundamentais, em especial a igualdade e a não discriminação, 
de pessoas trans. Discutem-se, principalmente, conceitos de autodeclaração, 
percepção social e reconhecimento, à luz de casos relevantes no cenário brasileiro e 
na Corte Interamericana de Direitos Humanos e com base em revisão bibliográfica 
relevante ao tema. Divide-se em cinco partes: a introdução, em que se apresentam os 
principais casos a serem trabalhados; o primeiro capítulo, em que se realiza uma 
análise a respeito da utilização do Direito como ferramenta para solucionar situações 
de discriminação; o segundo capítulo, no qual será feita a abordagem jurídica de cada 
um dos casos apresentados, observando as soluções alcançadas em cada um deles; 
o terceiro capítulo, que discute os próximos passos a serem tomados em busca do 
desenvolvimento do direito antidiscriminatório no Brasil; e a conclusão, consistente na 
reunião das ideias discutidas. 

 

Palavras-chave: Igualdade. Discriminação. Pessoas trans. Reconhecimento. Direitos 
fundamentais. Autodeclaração. Percepção social.  

  



  

ABSTRACT 

This work aims to analyze and understand the different ways to guarantee 
fundamental rights, especially equality and non-discrimination, of trans people. It 
discusses, mainly, concepts of self-declaration, social perception and recognition, in 
the light of relevant cases in the Brazilian scenario and in the Inter-American Court 
of Human Rights and based on a literature review relevant to the topic. It is divided 
into five parts: the introduction, in which the main cases that will be discussed are 
presented; the first chapter, in which an analysis is carried out regarding the use of 
the Law as a tool to resolve situations of discrimination; the second chapter, in which 
the legal approach to each of the cases presented will be made, observing the 
solutions reached in each one of them; the third chapter, which discusses the next 
steps to be taken in pursuit of the development of anti-discrimination law in Brazil; 
and the conclusion, that consists of the reunion of the ideas discussed. 

 
Keywords: Equality. Discrimination. Trans people. Recognition. Fundamental rights. 
Self-declaration. Social perception.  
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Introdução 

O Supremo Tribunal Federal, exercendo seu papel de guardião da Constituição 

da República Federativa do Brasil, possibilitou a consagração dos mais diversos 

direitos a grupos marginalizados - afinal, muito embora a Carta Magna estabeleça a 

igualdade e a não discriminação, nos termos dos seus artigos 5º, caput1 e 3º, IV2, a 

efetividade desses dispositivos não é o que se observa, frequentemente, nos casos 

concretos e no cotidiano do país, exigindo uma postura ativa por parte do Judiciário. 

Nesse contexto, viu-se o fortalecimento de diversos movimentos sociais no 

âmbito nacional - movimentos estes cujas demandas encontram, na identidade de 

grupo, a sua forma principal de mobilização política (FRASER, 2006)3. Dentre eles, é 

possível destacar os grupos unidos por questões de etnia, raça, sexualidade e gênero, 

por exemplo.    

Tratando-se dos movimentos relacionados à pauta LGBTQIA+4, não foi 

diferente: a luta pela afirmação e pelos direitos de pessoas com identidades de gênero 

e orientações sexuais divergentes do padrão cis-heterossexual (um conjunto de 

valores sociais que naturaliza tanto a heterossexualidade quanto a cisgeneridade5) foi 

bem-sucedida em diversas ocasiões. Destacam-se, nesse sentido, o reconhecimento 

 
1Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
2 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
3 FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era pós-socialista. 

Cadernos de campo, São Paulo, n. 14/15, p. 231-239, 2006. 
4 Sigla que compreende lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, inter-sexo, assexuais e as 

demais identidades de gênero e orientações sexuais diferentes do padrão cisgênero e heterossexual.   
5 The Gender and Sexuality Campus Center. Glossary. Michigan State University. Disponível em: 
https://gscc.msu.edu/education/glossary.html. Acesso em: 20 nov. 2021. 

https://gscc.msu.edu/index.html
https://gscc.msu.edu/education/glossary.html
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pelo Supremo da união estável entre pessoas do mesmo sexo6; a derrubada das 

restrições de doações de sangue por homens gays7; e a possibilidade de que detentas 

trans e travestis possam escolher cumprir pena em presídios femininos ou 

masculinos8.  

Um outro exemplo de avanço concretizou-se na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.2759, proposta pelo Procurador-geral da República, 

buscando-se conferir interpretação conforme a Constituição no artigo 58 da Lei n° 

6.015/197310.  Mais especificamente, foram trazidos à tona os artigos 1º, inciso III11; 

3º, inciso IV12; e 5º, caput e inciso X13, da Carta Federal, entendendo-se que estes 

 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Brasília, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4277-df-
stf. Acesso em: 31 out. 2021. 

7 D’AGOSTINO, Rosanne. RODRIGUES, Mateus. Supremo Tribunal Federal derruba restrições à 

doação de sangue por homens gays. G1, 2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/09/supremo-tribunal-federal-derruba-restricoes-a-doacao-
de-sangue-por-homens-gays.ghtml. Acesso em: 21 nov. 2021. 
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 527 Distrito Federal. Brasília, 18 de mar. de 2021. Disponível em 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-
descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-
1183757124. Acesso em: 21 nov. 2021. 
9BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Brasília, 1º de mar. de 2018. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 out. 
2021.   
10Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos 

notórios. (BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 28 out. 2021). 
11Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a 
dignidade da pessoa humana; 
12Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
13Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4277-df-stf
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4277-df-stf
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/09/supremo-tribunal-federal-derruba-restricoes-a-doacao-de-sangue-por-homens-gays.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/09/supremo-tribunal-federal-derruba-restricoes-a-doacao-de-sangue-por-homens-gays.ghtml
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
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respaldam a noção de que seria possível a mudança de sexo e prenome, por 

transexuais, no registro civil. 

Em março de 2018, o Supremo decidiu pela procedência da ação  

para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da 

Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos 
transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de 

transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou 
patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no 
registro civil14. 

 

Tramitando perante esse mesmo Tribunal, também se encontram outros 

processos que, similarmente, dizem respeito aos direitos de pessoas trans, mas que 

ainda não foram concluídos: um deles trata da discussão quanto à utilização de 

banheiros públicos por transgêneros. 

O debate deu-se após uma mulher trans ter sido impedida de usar um banheiro 

feminino de um shopping center. Nessa ocasião, uma funcionária do estabelecimento 

indicou que só seria possível o uso do sanitário masculino, argumentando que sua 

presença acarretaria constrangimento às demais usuárias do toalete15. 

 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Brasília, 1º de mar. de 2018. P. 2-3. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 out. 
2021.   
15“Mencionou que entrou em uma loja do estabelecimento na tentativa de utilizar um banheiro que não 

fosse de uso comum e foi informado de que as lojas do shopping não possuem banheiros privativos. 
Afirmou que, impedido de utilizar o banheiro e estando demasiadamente nervoso, não conseguiu 
controlar suas necessidades fisiológicas e fez nas suas próprias vestes, mesmo sob o olhar das 
pessoas que ali transitavam. (...) Requereu, diante desses fatos, a condenação da empresa ré o 
pagamento de indenização por danos morais”.  
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RG RE 0057248-27.2013.8.24.0000 SC - SANTA CATARINA 
0057248-27.2013.8.24.0000. p. 3. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-
re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897. Acesso em: 2 nov. 
2021. 

 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
https://www.jusbrasil.com.br/processos/300231733/processo-n-0057248-2720138240000-do-stf
https://www.jusbrasil.com.br/processos/300231733/processo-n-0057248-2720138240000-do-stf
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
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Salienta-se não ser situação inédita, sendo inclusive reconhecida, pela maioria 

do STF, a presença de repercussão geral "por envolver discussão sobre o alcance de 

direitos fundamentais de minorias - uma das missões precípuas das Cortes 

Constitucionais contemporâneas - bem como por não se tratar de caso isolado"16.  

Vale mencionar que o referido processo teve origem no Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina em 2013 e tramita, desde 2014, perante o Supremo Tribunal Federal, 

contando com somente dois votos proferidos - sendo estes os dos Ministros Roberto 

Barroso e Edson Fachin - indicando uma possível longa espera até o alcance de uma 

resolução satisfatória à "questão dos banheiros" no contexto brasileiro. 

Por sua vez, as justificativas para a imposição desse óbice às pessoas trans 

são infundadas ou até mesmo lastreadas na própria discriminação, como aquela 

suscitada pela funcionária do shopping no caso brasileiro - isto é, o mal-estar das 

outras mulheres que frequentavam o sanitário. Outra hipótese frequentemente 

levantada é a que aponta que a permissão do uso acarretaria maiores riscos de 

violência sexual contra mulheres nos banheiros17 - hipótese esta que é 

comprovadamente descabida18.   

Trata-se de verdadeiro “pânico moral”, que se mostra presente nos mais 

diversos casos envolvendo pessoas trans. Estas são tidas como ameaça aos valores 

e interesses sociais19, suscitados por meio de referências à família tradicional e à 

 
16BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RG RE 0057248-27.2013.8.24.0000 SC - SANTA CATARINA 

0057248-27.2013.8.24.0000. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-
re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897. Acesso em: 2 nov. 
2021. 
17LOPEZ, German. Myth #3: Letting trans people use the bathroom or locker room matching their gender 

identity is dangerous. Vox, 2018. Disponível em: 
https://www.vox.com/identities/2016/5/13/17938102/transgender-people-bathrooms-locker-rooms-
schools. Acesso em: 2 nov. 2021. 
18STEINMETZ, Katy. Why LGBT Advocates Say Bathroom 'Predators' Argument Is a Red Herring. Time, 

2016. Disponível em: https://time.com/4314896/transgender-bathroom-bill-male-predators-argument/. 
Acesso em: 2 nov. 2021. 
19 COHEN, Stanley. Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. Routledge 

Classics, 2011. Disponível em:  

https://www.jusbrasil.com.br/processos/300231733/processo-n-0057248-2720138240000-do-stf
https://www.jusbrasil.com.br/processos/300231733/processo-n-0057248-2720138240000-do-stf
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
https://www.vox.com/identities/2016/5/13/17938102/transgender-people-bathrooms-locker-rooms-schools
https://www.vox.com/identities/2016/5/13/17938102/transgender-people-bathrooms-locker-rooms-schools
https://time.com/4314896/transgender-bathroom-bill-male-predators-argument/
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necessidade de proteção das crianças e adolescentes ao que se denomina, 

pejorativamente, “ideologia de gênero”20, por exemplo.  

Em síntese, essas "explicações" para a discriminação possuem uma causa em 

comum: o julgamento de um "eu" (frequentemente heterossexual e cisgênero) sobre 

um "outro" (o indivíduo trans). Não importa, nem mesmo se considera, a maneira com 

que esse outro se identifica: o incômodo alheio - respaldado por uma lógica 

institucionalizada de manutenção de um modelo de orientação sexual e identidade de 

gênero - é suficiente para impedir a satisfação das necessidades básicas de alguém. 

Um outro caso relevante para este trabalho é referente à Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 52721. Proposta pela Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ALGBT), a ADPF 

trata de decisões judiciais conflitantes, envolvendo o conteúdo e o alcance dos arts. 

3º, §§1º e 2º22, e 4º, caput e parágrafo único23, da Resolução Conjunta da Presidência 

da República e do Conselho de Combate à Discriminação nº 1, de 14 de abril de 2014, 

 
https://infodocks.files.wordpress.com/2015/01/stanley_cohen_folk_devils_and_moral_panics.pdf. 
Acesso em: 23 nov. 2021. 
20 Projeto criminaliza promoção de “ideologia de gênero” nas escolas. Agência Câmara de Notícias, 

2020. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/699563-projeto-criminaliza-promocao-de-

ideologia-de-genero-nas-escolas/. Acesso em: 23 n::ov. 2021. 

21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 527 Distrito Federal. Brasília, 18 de mar. de 2021. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-
descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-782018000000/inteiro-teor-
1183757124. Acesso em: 21 nov. 2021. 
22 Art. 3º Às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, 

considerando a sua segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência 
específicos.  
§ 1º Os espaços para essa população não devem se destinar à aplicação de medida disciplinar ou de 
qualquer método coercitivo.  
§ 2º A transferência da pessoa presa para o espaço de vivência específico ficará condicionada à sua 
expressa manifestação de vontade. 
23 Art. 4º As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades 

prisionais femininas.  
Parágrafo único. Às mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico ao das demais 
mulheres em privação de liberdade. 

https://www.camara.leg.br/noticias/699563-projeto-criminaliza-promocao-de-ideologia-de-genero-nas-escolas/
https://www.camara.leg.br/noticias/699563-projeto-criminaliza-promocao-de-ideologia-de-genero-nas-escolas/
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-782018000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-782018000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-782018000000/inteiro-teor-1183757124
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documento este que estabeleceu parâmetros de acolhimento do público LGBT 

submetido à privação de liberdade nos estabelecimentos prisionais brasileiros24.  

Originalmente, pleiteou-se pela transferência de mulheres transexuais para 

presídios femininos, porém, após aditamento à inicial, o pedido foi alterado para que 

“se conferisse às custodiadas travestis identificadas socialmente com o gênero 

feminino a possibilidade de optar por cumprir pena em estabelecimento prisional do 

gênero feminino ou masculino”25. 

A decisão do Ministro Luís Roberto Barroso – que será mais aprofundada no 

segundo capítulo deste trabalho – assinala a importância da consideração das 

relações sociais já estabelecidas pelos indivíduos alcançados pela medida, além das 

questões identitárias em pauta. 

Assim, é na análise de ambas as formas de afirmação da identidade de 

pessoas trans - tanto pela autodeclaração quanto pela percepção alheia, logo externa 

ao sujeito - que o presente trabalho encontra seu tema: como o Direito visa garantir, 

na prática, a proteção e o estabelecimento dos direitos dos transgêneros, 

especialmente considerando que a discriminação não decorre somente da 

autodeclaração dos indivíduos desse grupo, mas também do meio social em que eles 

se inserem?  

Em outras palavras, busca-se estudar e compreender os diversos modos de se 

garantirem direitos fundamentais e de não discriminação de pessoas trans - seja pela 

 
24  BRASIL. Presidência da República. Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Ministério da 

Justiça. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril 

de 2014. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-

br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view. 

Acesso em: 23 nov. 2021. 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 527 Distrito Federal. Brasília, 18 de mar. de 2021. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-
descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-
1183757124. Acesso em: 21 nov. 2021. 

https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view
https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
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utilização da autodeclaração e da autopercepção por parte do indivíduo trans, seja 

pelo uso da percepção de terceiros -, à luz dos casos narrados e das abordagens de 

conceitos, como discriminação por percepção, autodeterminação, igualdade e de 

diferentes teorias que compõem o paradigma do reconhecimento.  

Entendendo-se haver uma indissociabilidade do indivíduo trans da sociedade 

em que está inserido, sem olvidar a importância da autodeclaração como um 

mecanismo da afirmação da própria identidade, as situações fáticas apresentadas 

oferecem abordagens distintas para se garantir que pessoas trans possam viver suas 

vidas em igualdade às dos demais indivíduos, mas são complementares na medida 

em que resultam da busca de um mesmo fim: evitar tratamentos discriminatórios e 

estigmatizantes por parte de terceiros e do próprio Estado. 

Os objetivos específicos do trabalho consistem na identificação de conceitos 

relevantes e determinantes para a discussão e a compreensão do tema, como os 

conceitos de igualdade, de reconhecimento, de autodeclaração, de autodeterminação 

e de discriminação por percepção, por meio da realização de revisão bibliográfica; e 

na utilização da jurisprudência recente notoriamente relacionada às discussões de 

identidade de gênero e orientação sexual, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por serem, respectivamente, órgãos 

de grande relevância na área de proteção de direitos fundamentais no Estado 

brasileiro e dos direitos humanos em âmbito internacional. 

É na necessidade de resguardar a proteção de direitos humanos de grupos 

minoritários, especificamente de pessoas transgênero, que a investigação encontra 

particular relevância. Afinal, segundo dados do Trans Murder Monitoring, o Brasil 

ocupou a primeira posição entre os países mais violentos contra a população trans 
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pelo 12º ano consecutivo, em 202026, denotando a existência de um contexto sombrio 

que ainda paira sobre essa população. 

Ademais, e em resposta a tais adversidades, considera-se importante estudar 

o recente desenvolvimento dos direitos humanos das pessoas trans, por entender que 

são avanços tanto na jurisprudência quanto nos ordenamentos jurídicos nacional e 

internacional, analisando-se os casos propostos à luz de conceitos relevantes para as 

discussões de igualdade, de discriminação e de reconhecimento.  

É evidente, portanto, que o estudo foi realizado diante de um recorte relativo 

ao grupo das pessoas trans, tratando de situações de discriminação por identidade de 

gênero. Discutem-se, especificamente, decisões do Supremo Tribunal Federal e da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, ocorridas no período compreendido do 

início do século XXI até a presente data. Isto se deve ao fato de haver uma crescente 

abordagem das discussões referentes aos direitos humanos e de não-discriminação 

da população trans no período indicado, além do considerável papel que as Cortes 

mencionadas possuem tanto para a proteção de direitos fundamentais no Estado 

brasileiro quanto dos direitos humanos no cenário internacional, respectivamente.  

A metodologia escolhida para o desenvolvimento da pesquisa consiste em 

uma revisão bibliográfica e jurisprudencial, a partir da análise de casos 

particularmente relevantes à pauta da luta pelos direitos e pela não discriminação de 

pessoas trans. Essa revisão foi realizada por meio da eleição e da análise de marcos 

teóricos e jurisprudenciais, selecionados, considerando-se a pertinência da discussão 

para o tema do trabalho. 

Assim, a organização deste estudo consiste em cinco partes principais: a 

presente introdução, caracterizada especialmente pela apresentação dos casos a 

serem trabalhados nos próximos itens; o primeiro capítulo, em que se realizará uma 

 
26JUSTO, Gabriel. Pelo 12º ano consecutivo, Brasil é país que mais mata transexuais no mundo. 

Exame, 2020. Disponível em: https://www.google.com/amp/s/exame.com/brasil/pelo-12o-ano-
consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/amp/. Acesso em: 3 nov. 2021. 

https://www.google.com/amp/s/exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/amp/
https://www.google.com/amp/s/exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/amp/
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análise a respeito da utilização do Direito como ferramenta para solucionar situações 

de discriminação, aprofundando-se, para tanto, no estudo dos direitos fundamentais 

e das teorias do reconhecimento; o segundo capítulo, no qual será feita a abordagem 

jurídica de cada um dos casos apresentados, observando as soluções alcançadas em 

cada um deles à luz dos conceitos trabalhados no item anterior e, ainda, explicitando 

suas diferenças; o terceiro capítulo, que discute os próximos passos a serem tomados 

em busca do desenvolvimento do direito antidiscriminatório no Brasil, tratando-se 

especialmente da luta pela igualdade de pessoas trans; e a conclusão, consistente na 

reunião das ideias discutidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

 

 

CAPÍTULO 1 - O DIREITO COMO FERRAMENTA: CONCEITOS JURÍDICOS E O 

PARADIGMA DO RECONHECIMENTO 

 

Conforme mencionado anteriormente, o presente capítulo pretende apresentar 

os direitos fundamentais, as diferentes teorias que abordam o reconhecimento e 

outros conceitos jurídicos que são utilizados na busca pela não discriminação. Essa 

compreensão será relevante não somente para evidenciar as violações específicas 

de direitos em relação às pessoas trans, mas também para que seja possível entender 

o potencial transformador dessas noções, almejando a efetivação da igualdade de 

todos. 

 Como aponta Sarmento, “a Constituição de 88 tem um compromisso profundo 

e visceral com a igualdade”27 - inclusive sendo esse princípio consagrado no caput do 

artigo 5º da Constituição Federal. Mas o que se chama, de forma geral, como 

“igualdade” pode possuir faces distintas.  

A igualdade formal consiste na “igualdade perante a lei”, que considera que os 

indivíduos serão tratados de forma idêntica, conforme normas universais, sem que se 

leve em conta suas subjetividades. Porém, esse tipo de tratamento nem sempre é 

capaz de garantir a igualdade de fato - na realidade, frequentes são as situações em 

que desigualdades são mantidas e até mesmo fomentadas por meio da mera 

aplicação da igualdade no sentido formal, mesmo que as normas não tenham intenção 

discriminatória alguma28.  

Assim, é concebida uma segunda noção de igualdade: a igualdade material. 

Essa outra “face” do princípio da igualdade está mais ligada à busca pela justiça social 

e, conforme aponta Corbo (2017), 

 
27SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. 
28CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 
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Diferentemente da concepção excessivamente formal da igualdade perante 
a lei e da igualdade na lei, a igualdade material reconhece as diferenças 
profundas entre os indivíduos, buscando, em um primeiro momento, 
promover sua equiparação no âmbito da distribuição dos bens da vida. Em 
um segundo momento, a partir da constatação de que as desigualdades 
decorrem não só de falhas na distribuição de bens, mas de falhas no acesso 
aos processos democráticos e falhas de reconhecimento de diversos projetos 
de vida, o princípio da igualdade material passa a buscar também 
mecanismos não-distributivos de equiparação entre indivíduos concretos e 
desiguais29. 

 

 É importante levar em conta que nem sempre é possível utilizar as concepções 

de igualdade como etapas consecutivas, alcançando-se, assim, uma “igualdade 

plena”, uma vez que existem situações em que a igualdade formal e a igualdade 

material estão em conflito. Um exemplo está nos contextos em que a aplicação da 

igualdade formal pode perpetuar desigualdades de fato, pois não se buscam 

solucionar as injustiças no plano concreto. Assim, diante da incompatibilidade da 

aplicação das duas diferentes “faces” da igualdade, a de caráter material é violada30.   

É nessa conjuntura em que se faz necessário questionar o que se trata a 

igualdade: o que se almeja na busca pela igualdade31? Afinal, o princípio da igualdade 

não pretende encerrar-se em si próprio, mas sim estabelecer suas bases de aplicação 

e seus objetivos. O Direito pode, assim, ser ferramenta transformadora, e não um 

conjunto de normas que em nada alteram situações de injustiça.  

Para tanto, será abordado posteriormente neste item o paradigma do 

reconhecimento32  - um conjunto de formulações a respeito do reconhecimento, em 

que se buscam encontrar as bases e as finalidades do princípio da igualdade.  

 
29CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 28. 
30 Ibid, p. 35-36. 
31 Ibid, p. 36. 
32 Ibid, p. 38. 
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 Ainda, ao tratar do princípio igualitário, suscita-se também a noção de não 

discriminação, que, notavelmente, é um dos objetivos fundamentais da República e 

está disposta no artigo 3º, inciso IV, da Carta Magna. É um conceito intrinsecamente 

ligado à igualdade: a “promoção do bem de todos” não faz distinções, seja de “origem, 

raça, sexo, cor, idade”, ou qualquer outra característica que possa levar à 

discriminação33.   

Aqui, faz-se necessário recordar: a efetividade dos direitos fundamentais 

depende da noção de que se trata de um conjunto de valores que se almeja alcançar 

de maneira concomitante. Assim, não há como tratar da igualdade como um princípio 

isolado, e sim como parte de um sistema de normas estabelecidas no plano 

constitucional, todas simultaneamente voltadas para a realização de seus ideais de 

emancipação social.  

Isto ocorre de tal forma que, ao discutir o princípio igualitário como um dos 

pontos centrais na proteção e promoção dos direitos e garantias de grupos 

marginalizados - como é o caso das pessoas trans -, não se pretende dissociá-lo de 

outros conceitos que formam, essencialmente, a identidade da Carta Magna, como a 

dignidade da pessoa humana, a não discriminação, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a liberdade, entre outros34. 

Este é, precisamente, um dos motivos pelos quais se salienta que a realização 

da igualdade formal exige, também, a observância dos demais dispositivos 

constitucionais - logo sua interpretação não deve se restringir à aplicação dessa 

norma de maneira desconexa, mas sim buscar o exame à luz da Constituição como 

um todo indissociável35.  

 
33BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 nov. 2021. 
34CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 
35 Ibid, p. 31. 
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Nesse sentido, Sarmento (2006), ao discutir a desigualdade étnico-racial no 

Brasil, aponta que o sistema constitucional brasileiro objetiva a construção e a 

efetivação da igualdade no plano concreto, permitindo aos grupos vulneráveis o 

acesso às mesmas oportunidades, direitos e garantias, inclusive por meio de ações 

positivas a serem tomadas pelo Estado e pela sociedade36.  

Porém, esse compromisso constitucional não é atingido, e isto é empiricamente 

constatado tanto na situação discutida por Sarmento (2006) - relativa à desigualdade 

étnico-racial - como também nas injustiças enfrentadas pelas pessoas trans e pela 

população LGBTQIA+. Assim, o autor ressalta, 

Sem embargo, ao invés de simplesmente lamentarmos a falta de efetividade 
do texto magno, cumpre, nesta como em outras questões, empregar a 
Constituição como instrumento de luta em prol da emancipação efetiva dos 
negros. A Carta de 88 não é a panaceia para o problema racial brasileiro, mas 
contém, sim, potencialidades transformadoras que ainda não foram 
plenamente mobilizadas37. 

 

 Para que seja possível compreender a luta desses grupos marginalizados e os 

mecanismos constitucionais que podem ser aplicados, objetivando, assim, a 

transformação de uma realidade desigual, traz-se à tona os conceitos da 

discriminação de facto e da discriminação indireta, esta última abarcando a utilização 

da teoria do impacto desproporcional38. 

A primeira noção é referente à violação da igualdade formal, qual seja a 

igualdade perante a lei, e é melhor percebida por meio do uso de estatísticas. Um 

exemplo dá-se por meio da constatação de que a aplicação de certa norma válida e 

 
36SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. 
37 Ibid, p. 142. 
38 Ibid, p. 147. 
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supostamente neutra acarreta resultados desiguais para um grupo em particular, 

indicando, portanto, que o emprego da norma se deu de forma não-igualitária39. 

A discriminação indireta, por sua vez, é visível nas normas de caráter público 

ou privado que são aparentemente neutras, mas cuja aplicação inevitavelmente 

prejudica determinados grupos. Diferentemente da discriminação de facto, a medida 

já “nasce” de modo a impactá-los negativamente, pois desconsidera as questões 

estruturais que permeiam a vivência do grupo em um determinado contexto40. 

Esse conceito está embasado na teoria do impacto desproporcional, que afirma 

que, mesmo quando não se intenciona produzir uma norma de efeito discriminatório, 

há a violação da igualdade material, quando, na prática, sua incidência prejudica, 

desproporcionalmente, um grupo de pessoas41.  

  Nesse cenário, a observância das maneiras com que a discriminação pode 

recair sobre categorias vulnerabilizadas funciona como um importante instrumento 

para a atuação do Poder Judiciário, mesmo porque nem sempre o conteúdo de 

determinado dispositivo legal é evidentemente ou propositadamente discriminatório. 

Compreender como as normas atuam no plano concreto - tanto por meio da análise 

empírica e de dados estatísticos quanto por meio do conhecimento das desigualdades 

estruturais que caracterizam uma sociedade - é essencial para evitar e reduzir casos 

de injustiça. 

Outra maneira de efetivar o princípio igualitário corresponde às políticas de 

ação afirmativa. De acordo com Sarmento (2006), 

Políticas de ação afirmativa são medidas públicas ou privadas, de caráter 
coercitivo ou não, que visam a promover a igualdade substancial, através da 
discriminação positiva de pessoas integrantes de grupos que estejam em 
situação desfavorável, e que sejam vítimas de discriminação e estigma 
social42. 

 
39 Ibid, p. 147-148. 
40 Ibid, p. 148-150. 
41 Ibid, p. 148-149. 
42 Ibid, p. 154. 
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 Logo, essas ações visam alcançar alguma forma de equiparação dos 

indivíduos marginalizados aos demais, de modo que estes possam alcançar 

oportunidades antes obstaculizadas.  

 Para sustentar as políticas de ação afirmativa, invocam-se quatro fundamentos 

principais: a justiça compensatória, a justiça distributiva, a promoção do pluralismo e 

o fortalecimento da identidade e autoestima do grupo favorecido43.  

A justiça compensatória retoma um histórico discriminatório a que foi submetida 

a categoria de pessoas em questão, demonstrando, assim, a necessidade de 

compensação, até mesmo porque os efeitos de tais desigualdades ainda perduram 

na atualidade. A justiça distributiva, por sua vez, decorre da observação empírica de 

situações de injustiça da contemporaneidade, resultando em medidas de 

redistribuição dos bens socialmente relevantes, buscando-se a igualdade substantiva 

entre os diferentes grupos sociais.  

A promoção do pluralismo está lastreada na noção de que há um benefício que 

resulta da interação entre categorias sociais divergentes, pois, por meio da troca de 

valores e de noções culturais, é possível conhecer e aceitar as múltiplas experiências 

humanas. 

Por fim, a ideia de fortalecimento da identidade de grupo está conectada ao 

fato de que as políticas de ação afirmativa contribuem para romper com estereótipos 

nocivos, uma vez que permitem o alcance de oportunidades antes dificilmente 

acessíveis. Assim, a naturalização de situações de injustiça em relação a esses 

grupos passa a se dissolver, reduzindo, também, a noção de que seus indivíduos “não 

podem” ou “não servem” para ocupar certos cargos ou posições sociais. 

 
43 Ibid, p. 154-156. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, conforme já apontado, 

também sustenta a aplicação de políticas de ação afirmativa, uma vez que prevê a 

igualdade e a inclusão a serem promovidas ativamente por parte do Estado e da 

própria sociedade, assim realizando-se em situações concretas. Esse fato é 

inquestionável, dado que ao menos dois exemplos de políticas de ação afirmativa 

foram constitucionalmente estabelecidos44.  

Porém, também é importante compreender que existem limites constitucionais 

materiais que recaem sobre a aplicação de políticas de ação afirmativa. No campo 

racial, Sarmento (2006) destaca três desses limites: as políticas não podem ser 

impostas aos beneficiários contra a sua vontade; elas devem ter caráter temporário; 

elas devem observar as três dimensões do princípio da proporcionalidade, quais 

sejam: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito45. 

O primeiro limite decorre da noção de que os indivíduos a serem beneficiados 

pelas políticas de ação afirmativa devem ter seus próprios desejos e compreensões 

respeitados. Assim, a aplicação compulsória das medidas, no caso de alguma dessas 

pessoas não desejar que elas incidam sobre si, levaria a uma afronta à própria 

dignidade humana e à autodeterminação. Logo, pode-se dizer inclusive que seria uma 

utilização do princípio da igualdade que desconsidera os demais parâmetros e normas 

constitucionais. 

O segundo, referente ao limite temporal das políticas, refere-se ao fato de que, 

ao alcançar-se uma situação de equiparação social, não haveria mais motivos para 

que elas permanecessem vigentes. Da mesma forma, as medidas podem ser 

prolongadas, se sua finalidade ainda não tiver sido atingida. Afinal, sua instauração e 

continuidade só se justificam diante de uma situação desigual existente, sendo por 

meio da intervenção ativa do Estado e da sociedade em que se pretende atingir um 

contexto concreto de igualdade. 

 
44 Ibid, p. 162. 
45 Ibid, p. 163-166. 
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O último limite que Sarmento (2006) aplica às políticas públicas voltadas para 

a questão racial trata do princípio da proporcionalidade e seus três subprincípios, 

definidos por Barroso (1996) como sendo  

(a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se 
mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou 
exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos gravoso 
para atingimento dos fins visados; e da (c) proporcionalidade em sentido 
estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para 
constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos do cidadão46. 

 

 Assim, as medidas devem ser adequadas, no sentido de serem capazes de 

atingir as finalidades almejadas no momento de sua instauração; devem ser 

necessárias, não impondo grandes ônus a terceiros e inexistindo outras formas mais 

brandas de se alcançarem os objetivos estabelecidos; e devem ser proporcionais em 

sentido estrito, por meio da avaliação dos diferentes interesses compreendidos no 

caso em questão e pelo entendimento de que os benefícios decorrentes da política de 

ação afirmativa superam os possíveis ônus que dela resultarem47. 

Analisando tais limites constitucionais, entende-se que eles também podem ser 

aplicados às situações de outros grupos marginalizados - inclusive às pessoas trans 

- por possuírem características similares: tratam-se de indivíduos historicamente 

subjugados, tanto nos aspectos socioculturais quanto nos político-econômicos, de 

maneira que as injustiças, às quais estão submetidos, não apenas se somam, mas 

também se retroalimentam, perpetuando situações de desigualdade. 

Logo, entendendo a finalidade das políticas de ação afirmativa e os limites 

existentes, considera-se que tais medidas podem funcionar como verdadeiras 

ferramentas na luta contra a discriminação e em busca da igualdade na prática, 

 
46BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 

209. 
47SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. 
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inclusive sendo aplicadas em alguns casos que envolvem pessoas trans, conforme 

será abordado no item seguinte. 

Retoma-se, assim, o debate a respeito do conteúdo do princípio igualitário. 

Embora existam diversas concepções sobre o tema, tem-se, no contexto do presente 

estudo, que este pode encontrar seus fundamentos e objetivos no "paradigma do 

reconhecimento"48. Por meio da compreensão da igualdade como reconhecimento, é 

possível aplicar as noções apresentadas às situações fáticas, inclusive àquelas aqui 

discutidas. Como aplicar o princípio da igualdade às pessoas trans? Bastaria estipular 

- como já feito na Constituição - que elas possuem os mesmos direitos e deveres que 

os demais indivíduos? Ou é necessário ir além? 

Conforme aponta Corbo (2017), o paradigma do reconhecimento 

afirma que as injustiças não se resumem a questões distributivas, mas dizem 
respeito às relações intersubjetivas e/ ou institucionais que reproduzem 
mecanismos de opressão e dominação contra determinados grupos, 
negando-lhes o reconhecimento necessário ao desenvolvimento de suas 
habilidades e à busca por autorrealização individual49. 

 

Logo, busca-se ir além das questões distributivas e analisar não somente as 

normas sociais e processos históricos que contextualizam as lutas por direitos das 

pessoas trans, mas também compreender o papel das relações intersubjetivas tanto 

na manutenção das desigualdades e injustiças que as atingem quanto no seu 

combate, visando, assim, à autorrealização individual.  

 Para tanto, é necessário compreender as múltiplas concepções do 

reconhecimento, que podem ser encontradas na obra de diversos autores. Destacam-

se, para os fins deste trabalho, as produções de Nancy Fraser e de Axel Honneth. 

 
48CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 
49 Ibid, p. 77. 



 

 

 

19 

 

 

 Fraser (2006) apresenta as noções de injustiças de distribuição - baseadas na 

estrutura econômico-política da sociedade - e injustiças de reconhecimento - que 

encontram sua base em padrões sociais de representação, interpretação e 

comunicação - que poderiam ser posicionadas em extremidades opostas de um 

espectro. Assim, entende-se que algumas injustiças incorporam dimensões tanto de 

redistribuição quanto de reconhecimento, localizando-se em uma posição 

intermediária desse espectro e necessitando, portanto, de remédios para ambos os 

casos. 

 Fraser (2006), inclusive, aponta a “sexualidade desprezada”50 como um 

exemplo que se encontraria na extremidade relativa à injustiça de discriminação, que 

exigiria remédios de reconhecimento. Assim, a marginalização por motivos de 

orientação sexual estaria relacionada a uma desvalorização cultural e simbólica do 

grupo, em oposição ao desequilíbrio econômico.  

 A questão concernente às pessoas trans mostra, por sua vez, que as injustiças 

que as afligem fazem parte da zona intermediária no espectro proposto por Fraser. 

Se, por um lado, os padrões socioculturais dominantes são refletidos na cis-

heterossexualidade - assim ensejando a discriminação de quaisquer orientações 

sexuais e identidades de gênero fora dessas categorias -, por outro, os impactos 

dessa segregação social também são vistos no campo econômico. Um exemplo 

envolve os casos de desemprego e de prostituição de pessoas trans. 

 A discriminação e o preconceito sociocultural ocorrem desde cedo e muitas 

vezes permeiam os núcleos familiares de pessoas trans, dificultando relações 

familiares, escolares e demais relações sociais em geral.  Assim, o acesso tanto a 

uma formação escolar completa quanto ao conhecimento sobre seus próprios direitos 

básicos é impedido ou obstaculizado, resultando em situações de vulnerabilidade 

 
50FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era pós-socialista. 

Cadernos de campo, São Paulo, n. 14/15, p. 233, 2006. 
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extrema, desemprego e, por fim, na prostituição como último ou único recurso aos 

problemas econômicos enfrentados51. 

 Ressalta-se que o desemprego não é consequência somente da dificuldade de 

acesso à educação, mas também do preconceito estrutural, uma vez que, mesmo as 

pessoas trans que conseguiram completar seu ensino, possuem dificuldades de 

serem aceitas ou mantidas em vagas de trabalho52. 

 É evidente, assim, que tanto as injustiças econômicas quanto as de 

reconhecimento estão no cotidiano de pessoas trans, em um processo de 

complementação e realimentação, denotando a complexidade no processo de busca 

por uma solução que abarque todas as nuances envolvidas. 

 Isto porque é comum a noção de que os remédios distributivos sejam 

“contrários” aos remédios de reconhecimento, na medida em que os primeiros visam 

desestabilizar a diferenciação de um grupo, abolindo os arranjos econômicos que 

embasam sua especificidade; enquanto os segundos parecem querer chamar a 

atenção para a especificidade de algum grupo, assim afirmando seu valor.  

 Logo, Fraser (2006) propõe uma reformulação do dilema da redistribuição-

reconhecimento, analisando concepções alternativas de redistribuição e de 

reconhecimento e, ainda, distinguindo duas abordagens que pretendem corrigir as 

injustiças mencionadas, consistentes em remédios afirmativos e remédios 

transformativos.  

 Os primeiros buscam corrigir efeitos desiguais de arranjos sociais sem propor 

mudanças em nível estrutural, enquanto os segundos visam corrigir efeitos desiguais 

 
51Emprego formal ainda é exceção entre pessoas trans. Folha de S. Paulo, 2020. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/emprego-formal-ainda-e-excecao-entre-pessoas-
trans.shtml. Acesso em: 17 nov. 2020. 
52France Presse. A passos lentos, pessoas trans chegam ao mercado de trabalho formal brasileiro. G1, 

2021. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/07/20/a-
passos-lentos-pessoas-trans-chegam-ao-mercado-de-trabalho-formal-brasileiro.ghtml. Acesso em: 17 
nov. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/emprego-formal-ainda-e-excecao-entre-pessoas-trans.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/emprego-formal-ainda-e-excecao-entre-pessoas-trans.shtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/07/20/a-passos-lentos-pessoas-trans-chegam-ao-mercado-de-trabalho-formal-brasileiro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/07/20/a-passos-lentos-pessoas-trans-chegam-ao-mercado-de-trabalho-formal-brasileiro.ghtml
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por meio de uma remodelação da estrutura em que encontram sua base. Desse modo, 

Fraser (2006) demonstra que a utilização de remédios transformativos pode ser 

interessante na medida em que, ao compensar injustiças de distribuição, podem 

ajudar também a compensar certas injustiças de reconhecimento. 

 Enquanto Fraser (2006) estabelece a participação igualitária como objetivo de 

sua teoria, diferenciando, ainda, as injustiças de redistribuição (fundadas na 

desigualdade econômica) daquelas referentes ao reconhecimento (relacionadas às 

identidades, à diferenças e à exploração cultural), Honneth (FRASER; HONNETH, 

2003) visa, em sua filosofia social, estabelecer a autorrealização individual como 

ponto central para a realização da justiça53. O autor, em um debate político e filosófico 

com Fraser54, apresenta o conceito de reconhecimento como ferramenta capaz de 

explicar os conflitos sociais, as lutas por direitos e as experiências de injustiça, 

argumentando, ainda, que a sua concepção de reconhecimento é capaz de acomodar 

inclusive uma versão modificada do paradigma marxista de redistribuição econômica.  

 Para o autor, é possível apontar três dimensões de reconhecimento, 

observadas na sociedade burguesa: o Amor, o Direito e a Conquista. Na primeira 

esfera, o reconhecimento dá-se por meio do atendimento às necessidades básicas e 

individuais. Na segunda, ele ocorre no âmbito do direito, em noções, como a igualdade 

perante à lei e a compreensão do indivíduo como um sujeito de direitos; e na terceira 

esfera, ele ocorre por meio das conquistas pessoais e individuais e em concepções, 

tais como a meritocracia e a valorização do trabalho.  

 Assim, na teoria de Honneth (apud CORBO, 2017), a constituição da identidade 

do indivíduo ocorre em etapas, representadas pelas diferentes esferas. Nelas, travam-

se consecutivas lutas por reconhecimento no processo de estabelecimento de 

 
53CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 
54FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003. 
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relações intersubjetivas, visando-se à autorrealização. Cada uma das três formas de 

relação expostas distingue-se por princípios normativos internos que estabelecem 

diferentes formas de reconhecimento mútuo e a negação do reconhecimento em 

alguma dessas esferas torna-se uma forma de desrespeito, configurando, portanto, 

experiências de injustiça (HONNETH, 2004, apud CORBO, 2017)55.  

 Honneth (apud CORBO, 2017) também busca abordar o reconhecimento como 

uma forma de explicar experiências sociais de injustiça para além de movimentos 

sociais específicos e historicamente recentes, diferentemente de Fraser. O autor 

argumenta que, por meio de uma seleção reduzida aos novos movimentos sociais, a 

discussão fica restrita apenas às demandas já estabelecidas na esfera pública56, sem 

ser capaz de alcançar reivindicações diversas e ainda não amplamente difundidas. 

Ademais, ele aponta que os movimentos considerados político-identitários de hoje não 

se reduzem a objetivos culturais, da mesma forma que os movimentos de resistência 

tradicionais do final do século XIX e início do século XX - como o movimento 

trabalhista - não estão puramente vinculados a objetivos materiais e legais.  

 Ainda considerando a teoria de Honneth (apud CORBO, 2017), é necessário 

observar que, em algumas circunstâncias, não houve uma ruptura entre a esfera de 

reconhecimento jurídico e a terceira esfera, relativa à estima social, de tal modo que 

a inserção do indivíduo em determinada categoria irá estipular tanto o direito quanto 

a estima social “cabíveis” a ele. Logo, persiste uma noção histórica de hierarquias e 

privilégios sociais que, embora diferentes daqueles observados antes da Era 

Moderna, evidenciam desigualdades que devem ser combatidas ainda hoje57.   

 É nesta ideia de rompimento de um sistema de promoção e manutenção de 

hierarquias que se encontra a primeira função do princípio da igualdade, enquanto 

 
55CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 
56 Ibid, p. 56. 
57 Ibid, p. 66-67. 
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instrumento de promoção do reconhecimento, apontados por Corbo (2017). Além 

dela, existem outras duas funções: a utilização da igualdade como forma de expandir 

o Direito, tanto materialmente (por meio da criação das condições necessárias para 

que se possa alcançar a autonomia individual) quanto objetivamente (incluindo grupos 

antes privados de direitos); e, em decorrência da segunda função, o exercício da 

igualdade como ferramenta que pode “atrair para a esfera da ordem legal 

reivindicações próprias formuladas nas outras duas esferas do reconhecimento, 

potencializando o caráter emancipatório do reconhecimento jurídico”58. 

Assim, no item a seguir, os conceitos aqui abordados serão aplicados e 

trabalhados nas situações já brevemente apresentadas na introdução deste trabalho: 

a ADI 4.275; o debate a respeito da utilização de banheiros por pessoas trans59; a 

ADPF 527; e o caso Flor Freire v. Ecuador e seus desdobramentos na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Dessa forma, será possível compreender a 

aplicação concreta do Direito e do paradigma do reconhecimento em casos de 

discriminação contra pessoas trans, sem desconsiderar as nuances e as diferenças 

entre as abordagens que valorizam a identidade autoafirmada e aquelas que se 

fundamentam nas relações sociais e interpessoais.  

  

 
58CORBO, Wallace. Discriminação Indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento 

à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 
59BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 845.779 Santa 

Catarina. Rel. Min. Roberto Barroso. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-
re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000. Acesso em: 16 nov. 2021. 
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CAPÍTULO 2 - A LUTA PELA IGUALDADE DE PESSOAS TRANS EM CASOS 

CONCRETOS E AS ABORDAGENS DO DIREITO 

 

Tendo em vista os conceitos jurídicos e o paradigma do reconhecimento, 

explicados no capítulo anterior, retoma-se o papel do Direito em face a casos de 

discriminação, podendo ser utilizado como instrumento para romper com 

desigualdades e injustiças de fato. 

 Assim, os casos já trazidos serão aprofundados e reavaliados à luz das noções 

dos direitos fundamentais e do reconhecimento, demonstrando, portanto, as 

diferentes soluções e abordagens que podem ser realizadas na luta pelos direitos de 

pessoas trans. Os subtópicos a seguir tratam, individualmente, dos casos principais 

selecionados para a formulação deste trabalho. 

 

2.1. ADI 4.275 

 Como salientado na parte introdutória deste trabalho, a ADI 4.275 teve seu 

julgamento em 2018, entendendo pelo reconhecimento do direito das pessoas trans à 

substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Porém, esse processo 

não foi livre de debates e divergências. 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade, aludindo ao Direito comparado, 

apresenta como exemplo o caso da Alemanha. O Tribunal Constitucional Federal 

alemão condicionou a alteração de prenome e sexo à faixa etária, de, pelo menos, 18 

anos; à convicção de pertencimento ao gênero “oposto ao biológico” por pelo menos 

3 anos; e à avaliação por um “grupo de especialistas” de que os requisitos teriam sido 

observados60.  

 
60BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Rel. Min. Marco Aurélio. Brasília, 1º de mar. de 2018. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 out. 
2021. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
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 Nesse sentido, o pedido realizado na ADI segue o caminho consolidado pela 

Corte alemã, com a fixação desses mesmos requisitos para as pessoas trans que 

desejassem alterar prenome e sexo no registro civil sem a realização de procedimento 

cirúrgico61. 

 Posicionamento semelhante foi adotado pelo Ministro Marco Aurélio, relator da 

ADI, votando pela possibilidade de mudança de prenome e gênero no registro civil, 

mediante averbação no registro original, e, caso não realizada a cirurgia de 

transgenitalização, ela ficaria sujeita às condições de idade mínima de 21 anos e ao  

 

diagnóstico médico de transexualismo, presentes os critérios do artigo 3º da 
Resolução n°1.955/2010, do Conselho Federal de Medicina, por equipe 
multidisciplinar constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, 
psicólogo e assistente social, após, no mínimo, dois anos de 
acompanhamento conjunto62. 

 

O Ministro Alexandre de Moraes votou no sentido de não estabelecer requisitos 

para a alteração e sua possibilidade sem a realização de cirurgia, mas salientou que 

a menção ao “sexo biológico” do indivíduo não deveria ser completamente suprimida 

dos registros, impondo-se o sigilo, exceto para o próprio indivíduo e as autoridades 

judiciais63. Foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes, que ainda estabeleceu os 

seguintes requisitos para a alteração no registro civil: a existência de ordem judicial e 

que a alteração fosse “averbada à margem no seu assentamento de nascimento, 

resguardado o sigilo acerca da ocorrência dessa modificação”64. 

O Ministro Edson Fachin, por sua vez, admitiu a procedência da ação, sem o 

estabelecimento de requisitos para a alteração do prenome e do sexo diretamente no 

 
61BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Rel. Min. Marco Aurélio. Brasília, 1º de mar. de 2018. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 de 
out. 2021. 
62Ibid p. 16. 
63Ibid p. 21-22. 
64Ibid p. 144. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
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registro civil. Argumentou que a identidade de gênero é constitutiva da dignidade 

humana, que deve ser garantida a todos os indivíduos - logo, a impossibilidade da 

alteração representaria uma violação à dignidade e à liberdade de ser, “negando-lhe 

o pleno exercício de sua afirmação pública”65.  

Também salientou, em seu voto, que  

a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 
humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca 
de constituí-la. Ademais, se ao Estado cabe apenas o reconhecimento, é-lhe 
vedado exigir ou condicionar a livre expressão da personalidade a um 
procedimento médico ou laudo psicológico que exijam do indivíduo a 
assunção de um papel de vítima de determinada condição66.  

 

Nesse mesmo sentido, votaram os Ministros Luís Roberto Barroso, Rosa 

Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia. 

O Ministro Ricardo Lewandowski posicionou-se contrariamente ao 

estabelecimento de quaisquer requisitos para a alteração de prenome e sexo, 

vedando “abordagens patologizantes” da questão. Sugeriu a utilização, em casos 

concretos, de “depoimentos de testemunhas” conhecidas do indivíduo, que poderiam 

confirmar sua autoidentificação, ou de declarações de psicólogos ou médicos, além 

de outros meios de prova67.  

O Ministro Luiz Fux acompanhou o voto do Ministro relator, e o Ministro Dias 

Toffoli estava impedido de votar, por ter prestado informações como advogado-geral 

da União. 

Assim, em relação aos posicionamentos dos próprios ministros, traçam-se 

algumas divergências: a necessidade ou não de ordem judicial; a necessidade ou não 

de cumprimento de uma série de requisitos para a alteração (dentre os quais se 

 
65Ibid. p. 37. 
66Ibid, p. 38. 
67Ibid, p. 119. 
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destaca, para os fins deste trabalho, a realização de avaliações por terceiros); e a 

menção ou não ao “sexo biológico” do indivíduo no registro, resguardado por sigilo. 

Nesse contexto, por maioria dos votos, prevaleceu o entendimento de que a único 

meio de “comprovação” para a ocorrência da substituição do prenome e do sexo seria 

a autoidentificação, em declaração escrita, por parte da pessoa trans; que a alteração 

poderia se dar tanto por via administrativa quanto judicial; e que seriam dispensadas 

tanto a realização de cirurgia e de tratamentos hormonais e patologizantes quanto a 

apresentação de laudos de terceiros68.  

O resultado obtido por meio do julgamento da ADI 4.275 pode ser analisado à 

luz dos diversos conceitos trazidos no item anterior. De início, é evidente a 

constatação pelos ministros de que o direito à igualdade e à não discriminação 

compreendem a identidade de gênero, e que esta seria componente da personalidade 

do indivíduo - devendo, portanto, ser reconhecida pelo Estado.  

A interpretação conforme a Constituição do art. 58 da Lei 6.015/73 também 

suscita a observância de diversos direitos fundamentais, dentre os quais é possível 

destacar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CFRB), o direito à intimidade, 

à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X, CFRB) e o direito à liberdade e à 

igualdade, como se verá a seguir. 

Ademais, a aplicação “cega” da norma disposta no referido art. 58 da Lei de 

Registros Públicos, sem adequação aos princípios constitucionais, também implica a 

ocorrência de discriminação indireta - ou seja, uma discriminação decorrente de 

norma aparentemente neutra, mas que, por meio de sua aplicação, acaba gerando 

empecilhos desproporcionais a determinado grupo.  

Portanto, no caso de pessoas trans, estabelecer uma rigidez formal à norma 

que impõe o prenome como definitivo traz um óbice maior do que a outros grupos, 

uma vez que o reconhecimento da identidade de gênero autodefinida pelo indivíduo 

 
68Ibid, p. 2-3. 
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também está ligada à sua identificação pelo prenome. Negar-lhes o direito à alteração 

acaba por reforçar situações humilhantes, constrangedoras e mesmo violentas69. 

A noção de igualdade material, inclusive mencionada pelos Ministros Luiz Fux 

e Carmen Lúcia, também é aplicada no presente caso pela necessidade de medidas 

positivas diferenciadas voltadas para a inclusão e para a não discriminação de 

pessoas trans. Logo, o fato de indivíduos desse grupo poderem alterar prenome e 

sexo no registro civil seria uma intervenção ativa do Estado em prol da concretização 

de uma igualdade de fato, garantindo-se, assim, a proteção aos direitos fundamentais 

desse grupo vulnerável.  

Outra importante consideração no tocante a esse caso diz respeito às noções 

de autodeclaração e de autodeterminação. Como já apontado, alguns ministros 

suscitaram a aplicação de requisitos para que a alteração no registro pudesse se 

efetivar - como a avaliação por uma equipe médica, ou até mesmo o “depoimento de 

testemunhas” - mas a resolução do caso dispensou a necessidade de comprovação 

da “condição de pessoa trans” por parte de terceiros. 

Determinou-se, assim, o entendimento de que a declaração escrita do próprio 

indivíduo bastaria para afirmar-se como pessoa trans, garantindo, dessa forma, seu 

direito à retificação do registro. Isto foi justificado nos votos dos ministros que seguiram 

esse entendimento70 pelo fato de a identidade de gênero do indivíduo ser componente 

da sua personalidade, protegida pela dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, 

essa dignidade é afrontada na medida em que a identidade vivida e experienciada 

pelo indivíduo não encontra correspondência na forma como ele é tratado socialmente 

- situação inclusive corroborada por uma interpretação rígida da lei. 

Ademais, foi unânime entre os ministros que a realização de cirurgia não 

poderia se dar de maneira obrigatória naqueles que almejassem a alteração de 

 
69Ibid., p. 82. 
70Tratam-se dos Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, 

Celso de Mello e Carmen Lúcia. 
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prenome e sexo no registro. Nesse sentido, argumenta-se a respeito do risco à 

integridade física do indivíduo, podendo levá-lo, por exemplo, à esterilidade; da 

violação da liberdade e da própria dignidade da pessoa humana, na medida em que 

o exercício dos direitos à identidade sexual pessoal e à vida privada são impedidos; 

do alto custo da cirurgia e dos óbices ao seu acesso por meio do Sistema Único de 

Saúde71; da redução da identidade de gênero do indivíduo ao “sexo anatômico”, em 

ignorância à complexidade humana e em afronta à sua dignidade72. 

Assim, os aspectos psicossociais aos quais estão submetidas as pessoas trans 

são enfatizados pela decisão, ao invés de se priorizar meramente os aspectos 

médicos e biológicos. Entende-se, assim, que a questão principal a ser enfrentada 

nesse caso relaciona-se à convergência entre a própria identidade do indivíduo trans 

e o seu reconhecimento pela sociedade, ultrapassando uma suposta “conformação 

física” entre a identidade de gênero e a genitália73.  

Ressalta-se que a cirurgia de transgenitalização não é almejada pela totalidade 

das pessoas trans, as quais podem possuir, mesmo dentro desse grupo, vivências de 

gênero diversas74. Portanto, a compulsoriedade do procedimento cirúrgico para o 

registro acarretaria em uma violação à autodeterminação, consistente no direito dos 

indivíduos de buscar e afirmar sua própria identidade, com base nos direitos 

fundamentais à liberdade, à privacidade, à igualdade e à proteção da dignidade da 

pessoa humana75. 

Trazendo-se à tona o paradigma do reconhecimento discutido no capítulo 

anterior, é destacado um importante trecho do voto da Ministra Rosa Weber: 

 

 
71Ibid, p. 83. 
72Ibid, p. 158. 
73Ibid, p. 62. 
74Ibid p. 168-169. 
75Ibid, p. 61. 



 

 

 

30 

 

 

Conforme literatura médica sobre o transexualismo, assim como a 
abordagem social e jurídica, o problema mais grave que acomete os 
transexuais é aquele relacionado com o reconhecimento de sua identidade. 
Ou seja, a identificação desse cidadão no meio social como ele se percebe e 
enxerga e não como seu aspecto físico retrata, a fim de que possa viver como 
todos os demais cidadãos, podendo exercer sua liberdade de escolha de 
acordo com o padrão que entende ser sua personalidade76. 

 

 A noção de reconhecimento é evidente no presente caso e em demais 

situações, envolvendo a discriminação de pessoas trans na medida em que o 

sofrimento desse grupo está inegavelmente ligado às relações interpessoais e 

institucionais firmadas histórica e estruturalmente em padrões que as oprimem. Assim, 

são perpetuadas injustiças que impedem o alcance da sua autorrealização individual, 

ao se impossibilitar que, efetivamente, possam encontrar seu reconhecimento no meio 

social em que se inserem. 

Em sua abordagem do reconhecimento, Honneth (FRASER; HONNETH, 2003) 

aponta três dimensões sucessivas de reconhecimento - o Amor, o Direito e a 

Conquista77 - desenvolvendo uma filosofia cujo foco central para a efetivação da 

justiça é a autorrealização individual. As ideias trazidas por Honneth possuem sua 

relevância demonstrada em casos como a ação aqui discutida, pois ela evidencia a 

aplicabilidade do conceito de reconhecimento em casos concretos e a sua conexão 

com os direitos fundamentais também estudados.  

Assim, como já apontado anteriormente, as lutas por reconhecimento do 

indivíduo começam nas relações intersubjetivas de afeto - que Honneth denomina 

como esfera do Amor -, e, para pessoas trans, é frequente que se iniciem também 

situações de injustiça, por se depararem com o preconceito por parte das pessoas 

com quem estabeleceram suas relações primárias. Essa discriminação pode resultar 

 
76Ibid, p. 62. 
77FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003.  
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em violações à sua integridade física e psíquica, que perduram nas demais relações 

sociais ocorridas ainda durante a infância, como, por exemplo, no ambiente escolar. 

Na dimensão do Direito, a existência de dispositivos interpretados de maneira 

divergente dos parâmetros constitucionais (como no presente caso), a ausência de 

legislação específica que resguarde os direitos de pessoas trans e, ainda, a limitação 

de decisões e precedentes que os afirmam de maneira expressa (ou até mesmo os 

negam) acabam impedindo que as pessoas trans possam se reconhecer como 

abarcadas pelo ordenamento jurídico, ainda que existam mecanismos constitucionais 

e legais que, em teoria, seriam capazes de proporcionar o alcance de tais direitos.  

Por fim, é evidente que na dimensão da Conquista, na medida em que 

corresponde a uma “etapa final” de sucessivas esferas em que se concretizam as lutas 

por reconhecimento, dificilmente se torna possível o reconhecimento das capacidades 

e habilidades específicas das pessoas trans - primeiro, porque a progressão das lutas 

por reconhecimento é dificultada pelos obstáculos enfrentados nas etapas anteriores 

e, segundo, porque as experiências discriminatórias que decorreram ao longo de suas 

vidas podem até mesmo afetar o próprio desenvolvimento de tais capacidades pelo 

indivíduo.  

Um exemplo já suscitado anteriormente trata da formação acadêmica e da 

busca por emprego, oportunidades de desenvolvimento das habilidades específicas 

de indivíduos que, no caso de pessoas trans, são obstaculizadas tanto pelas injustiças 

sofridas ao longo de sua vida (resultando na evasão escolar e/ou no abandono pelas 

suas próprias famílias, por exemplo) quanto pelo próprio preconceito no âmbito 

acadêmico e no mercado de trabalho. 

A noção de autorrealização individual é abordada no acórdão, como pode ser 

observado pelas menções à realização pessoal, por exemplo78. Por ser o objetivo final 

 
78BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Rel. Min. Marco Aurélio. Brasília, 1º de mar. de 2018.  Disponível em 
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nas lutas travadas em busca pelo reconhecimento, nas sucessivas esferas apontadas 

por Honneth (FRASER; HONNETH, 2003), é evidente que essa autorrealização 

individual fica comprometida na medida em que cada uma das dimensões está 

permeada pelo que Honneth chama de “desrespeitos”79: na dimensão do Amor, o 

indivíduo trans é desrespeitado quando possui sua integridade física e psíquica 

violadas; na dimensão do Direito, o indivíduo é privado (ou sofre com a violação) de 

proteções jurídicas que seriam responsáveis por criarem as condições necessárias 

para que ele possa se reconhecer como um sujeito moralmente autônomo80; e na 

dimensão da Conquista, ou da “estima social”, o sujeito não possui suas habilidades 

e capacidades específicas reconhecidas ou estimadas pelos demais81.  

 Ressalta-se, diante do exposto, que a definição da autodeclaração como 

suficiente para a alteração do prenome e sexo no registro não dispensa a abordagem 

do reconhecimento, uma vez que é frequentemente ressaltada no acórdão a noção 

de que a própria retificação viabiliza um maior reconhecimento da pessoa trans no 

meio social que ela está inserida. Nesse sentido, em seu voto, a Ministra Carmen 

Lúcia trouxe importante apontamento realizado pelo Instituto de Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero no Recurso Extraordinário n. 845.779: 

 

(...) o reconhecimento público do gênero que as pessoas transexuais 
designam para si mesmas é essencial para reconhecê-las como humanas, 
dignas de respeito e consideração pela sua forma particular de estar no 
mundo. Parte desse reconhecimento inclui a necessidade de permitir às 
pessoas transexuais a vivência do gênero declarado sem necessidade de 

 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 out. 
2021. 
79FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003. 
p. 132. 
80CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional E Teoria Do Reconhecimento: Entre O Direito 

Constitucional Ao Reconhecimento E O Constitucionalismo Do Reconhecimento. Revista da Faculdade 
de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, 1-35, jan./jun. 2018. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3104946. Acesso em: 18 nov. 2021. 
81FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003. 
p 144. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
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comprovar processo de redesignação corporal. A experiência do gênero 
diversa da sexagem feita no nascimento é uma das várias formas de se viver 
o corpo e o gênero, e o impedimento à sua expressão constitui prática 
discriminatória e violação de direitos fundamentais82. 

 

 Portanto, abarcar ambos os parâmetros de análise a respeito da luta contra a 

discriminação - tanto pela garantia da afirmação da identidade da pessoa trans, pela 

autodeclaração, quanto pela consideração da existência de outros indivíduos e das 

relações interpessoais - significa, assim, compreender que o desenvolvimento da 

identidade pessoal não pode se desvincular do reconhecimento pela sociedade, na 

medida em que a autorrealização individual só poderá ser alcançada por meio das 

lutas por reconhecimento sucessivamente travadas nas dimensões apontadas por 

Honneth (FRASER; HONNETH, 2003). 

Por fim, não se pode olvidar de outra questão notável em relação à 

manifestação do Senado Federal sobre o pedido da ADI, conforme disposto no 

relatório do acórdão.  

O Senado Federal alude à proporcionalidade e adequação social das normas 
relativas ao nome e ao registro civil no Brasil. Aduz que o Poder Público 
promove os direitos fundamentais dos transexuais de forma eficiente, 
assegurando a realização de cirurgia de transgenitalização. Frisa ser inviável 
a modificação do assentamento sem a submissão ao procedimento, 
considerada a imprescindibilidade de o registro corresponder à realidade 
física. Afirma a impropriedade de o Poder Judiciário atuar como legislador 
positivo83. 

 

 Trata-se de evidente divergência em relação à decisão conferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, uma vez que se defende a obrigatoriedade da cirurgia de 

transgenitalização. Não se ignora, ainda, a consideração pelo Senado de que o Poder 

Público já estaria efetivando os direitos fundamentais de pessoas trans por meio da 

 
82BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Rel. Min. Marco Aurélio. Brasília, 1º de mar. de 2018. P. 168-169. Disponível 
em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 
out. 2021.  
83Ibid p. 7. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
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asseguração do procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde, ignorando não 

somente a realidade fática do país em relação à limitação do acesso a essa cirurgia84, 

como também as demais discriminações e violências que esse grupo sofre no 

contexto brasileiro.   

Nesse contexto, entende-se que o Poder Judiciário, por meio da resolução 

desse caso, não “atuou como legislador positivo”, mas sim foi responsável pela 

uniformização de uma interpretação legislativa, a ser lastreada nos princípios e 

direitos consagrados constitucionalmente. Por outro lado, é perceptível que a 

conquista do direito à retificação do prenome e do sexo no registro civil pelas pessoas 

trans não se daria por meio do Poder Legislativo, na atuação do próprio Senado, tendo 

em vista sua própria manifestação aqui citada. 

Logo, a importância do papel do STF e do Poder Judiciário na proteção e na 

garantia dos direitos fundamentais de grupos marginalizados é incontestável: em sua 

função contramajoritária, essa Corte Constitucional é capaz de considerar a proteção 

às minorias políticas, dotadas de uma representação legislativa escassa, de tal forma 

a impedir que uma maioria política estipule decisões e perpetue estigmas que acabam 

por violar seus direitos85. Não se pode olvidar que as pessoas trans - e a comunidade 

LGBTQIA+ de maneira geral - fazem parte da sociedade e a elas cabem os mesmos 

direitos constitucionalmente estabelecidos que a todos os demais86.  

Tem-se, assim, a noção de que os conceitos jurídicos suscitados, além do 

próprio paradigma do reconhecimento e do papel do Poder Judiciário na aplicação 

dessas noções, são verdadeiras ferramentas para assegurar a proteção dos direitos 

de pessoas trans e suas lutas pela não discriminação em casos concretos. Esse fato 

 
84Ibid, p. 84. 
85PEREIRA DE SOUZA NETO, Cláudio; SARMENTO, Daniel. Notas sobre Jurisdição Constitucional e 

Democracia: a Questão da "Última Palavra" e Alguns Parâmetros de Autocontenção Judicial. Revista 
Quaestio Iuris, v. 06, n. 02, p. 119-161, 2013. 
86DWORKIN, Ronald. Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution. Harvard 

University Press, 1996. p. 17. 
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continuará a ser demonstrado nas situações analisadas a seguir, considerando-se 

suas próprias particularidades. 

  

2.2. UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS POR PESSOAS TRANS 

Aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal desde 2014, o Recurso 

Extraordinário 845.77 de Santa Catarina representa, assim, o caso em que se discute 

o uso de banheiros públicos por pessoas trans. 

Conforme já brevemente narrado na introdução deste trabalho, apenas dois 

votos foram proferidos desde o reconhecimento da repercussão geral: os dos 

Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin. Logo, não é possível realizar a análise de 

uma decisão, mas pode-se observar a argumentação formulada por ambos os 

Ministros, além de se destacarem os conceitos estudados que se aplicam ao caso. 

Assim, o Tribunal de Santa Catarina proferiu acórdão no sentido de considerar 

um “mero dissabor” a proibição do uso do banheiro feminino por uma mulher trans, 

argumentando, portanto, não ter existido dano moral passível de ressarcimento por 

parte do shopping center87. Tais fatos levaram à interposição de recurso 

extraordinário, sustentando a violação aos arts. 1º, III88; e 5º, V, X, XXXII, LIV e LV89 

da Constituição. 

 
87BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 845.779 Santa 

Catarina. Rel. Min. Roberto Barroso. P. 4. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-
re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897. Acesso em: 2 de nov. 
de 2021. 
88Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a 
dignidade da pessoa humana; 
89Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)  
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem; (...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
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O recurso aponta, assim, a ocorrência de discriminação traduzida no banimento 

da mulher trans do banheiro público feminino, além do fato de que a própria decisão 

do Tribunal a tratou por pronomes masculinos, assim ofendendo sua honra e sua 

dignidade90. 

Entendeu-se a incidência de repercussão geral na medida em que a “projeção 

social da identidade sexual do indivíduo, aspecto diretamente ligado à dignidade da 

pessoa humana e a diversos direitos da personalidade (CFRB/1988, arts 1º, III e 5º, 

V e X)” constitui questão constitucional - assim abarcando a situação ocorrida, que 

não se trata de caso isolado e inédito. Ainda, é hipótese de proteção dos direitos 

fundamentais de minorias, que é, notoriamente, uma função importante das Cortes 

Constitucionais contemporâneas91. 

Ambos os votos do Ministro Luís Roberto Barroso e do Ministro Edson Fachin 

entenderam pela procedência do recurso, utilizando-se, como no caso anteriormente 

discutido, das noções de dignidade da pessoa humana, de direito à identidade, à 

autodeterminação sexual, à honra, à intimidade e à privacidade92.  

Salientou-se, ainda, a vulnerabilidade das pessoas trans como minoria e dos 

preconceitos sofridos por elas, especialmente no tocante ao “desconforto” e ao 

constrangimento alegados na situação referente ao uso de banheiros públicos93. Além 

 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; (...) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
90BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 845.779 Santa 

Catarina. Rel. Min. Roberto Barroso.  Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-
re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897. Acesso em: 2 nov. 
2021. 
91Ibid, p. 10. 
92RAMALHO, Renan. Relator no STF vota a favor do uso de banheiro feminino por transexual. G1, 

2015. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-
banheiro-feminino-por-transexual.html. Acesso em: 03 dez. 2021. 
93BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 845.779 Santa Catarina. Rel. Min. 

Roberto Barroso. Voto do Min. Edson Fachin. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628889/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-845779-sc-santa-catarina-0057248-2720138240000/inteiro-teor-311628897
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-feminino-por-transexual.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-feminino-por-transexual.html
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disso, o voto do Min. Edson Fachin aponta, precisamente, os dois diferentes âmbitos 

que a questão aborda: 

 

De um lado, é possível ver um elemento que é abarcado pela dimensão de 
resguardo, à luz da proteção constitucional da intimidade e da vida privada. 
Trata-se de ambiência em que se trava o silencioso processo de 
autoconhecimento em que se tem a convicção íntima da pertença a gênero 
oposto, em contradição com o sexo biológico.  

De outro, porém, adentra-se o âmbito relacional, das intersubjetividades, em 
que se tem a expressão pública da pessoa, aquilo que é por ela levado à 
esfera pública ao conhecimento dos demais nas diversas relações travadas 
no seio social, seja por atos, gestos ou palavras desveladas em sua 
significação à luz do conhecimento compartilhado na dialeticidade 
cotidiana94. 

 

Logo, a problemática suscita o paradigma do reconhecimento, novamente por 

conta do estabelecimento de relações interpessoais e institucionais responsáveis por 

fomentar a estigmatização do grupo, no momento em que impede sua vivência social 

de acordo com a sua identidade de gênero.  

Sustenta-se, portanto, que a solução ao caso não pode ignorar as percepções 

e interações sociais discriminatórias, devendo viabilizar ativamente a igualdade 

material das pessoas trans diante de um padrão social já consolidado95. Afinal, a 

manutenção do status quo preservaria as situações de injustiça enfrentadas por esse 

grupo, impedindo, assim, sua autorrealização e seu reconhecimento como indivíduos 

dignos de respeito96. 

 
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-
%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf. Acesso em: 03 dez. 2021. 
94BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 845.779 Santa Catarina. Rel. Min. 

Roberto Barroso. Voto do Min. Edson Fachin. Disponível em: 
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-
%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf. Acesso em: 03 dez. 2021. 
95SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p. 142. 
96FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003. 
p. 173. 

https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf
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 Diferentemente do caso anterior, em que se firmou a autodeclaração como 

forma suficiente de se “comprovar” a identidade de gênero da pessoa trans, a situação 

que ensejou a ação discutida não pôde ser evitada por meio de uma autoafirmação. 

Na realidade, conforme já exposto, o contato com identidades fora do padrão 

cisgênero leva ao estranhamento, ao “mal-estar”, ao pânico moral, ao preconceito de 

grande parte da sociedade. Assim, o resultado é a negação ao atendimento das 

necessidades mais básicas do indivíduo trans. 

 Para além da análise aqui realizada, é necessário aguardar a continuidade do 

julgamento, o qual foi interrompido com o pedido de vista realizado pelo Ministro Luiz 

Fux. Esse pedido foi lastreado em uma ideia de que seria necessário um tempo maior 

para a análise do tema, uma vez que ele suscitaria um “desacordo moral expressivo”. 

O Ministro ainda ressaltou a preocupação previamente mencionada a respeito 

dos abusos sexuais e outras violências que supostamente poderiam ocorrer, caso se 

permitisse o uso de banheiro por pessoas trans97 (que, cumpre recordar, não encontra 

base fática). Assim, seis anos após essa manifestação, o julgamento do caso ainda 

não foi retomado. 

 

2.3. ADPF 527 

 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 527, como 

apresentado na parte introdutória, discute o acolhimento de mulheres trans e travestis 

submetidas à privação de liberdade nos estabelecimentos prisionais do país. 

 A respeito desta ADPF, mostra-se especialmente relevante a decisão do Min. 

Luís Roberto Barroso, em 18 de março deste ano, em face a pedido da Associação 

de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos (ABLGT) que se 

 
97RAMALHO, Renan. Relator no STF vota a favor do uso de banheiro feminino por transexual. G1, 

2015. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-
banheiro-feminino-por-transexual.html. Acesso em: 03 dez. 2021. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-feminino-por-transexual.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-feminino-por-transexual.html


 

 

 

39 

 

 

estendesse a medida cautelar que assegurava o cumprimento de pena de 

“transexuais femininas”98 em presídio feminino também às travestis. 

 Assim, o pedido foi instruído por documentos que foram consoantes em apontar 

que a melhor forma de enfrentar a questão seria conferir a opção às mulheres 

transexuais e travestis entre o cumprimento de pena em (a) estabelecimento prisional 

feminino; ou (b) estabelecimento prisional masculino, desde que em ala especial, de 

modo a garantir sua integridade física99.  

 Na decisão do Min. Luís Roberto Barroso, salientam-se as noções também já 

apresentadas na ADI 4.275, a respeito da compreensão da identidade de gênero e da 

orientação sexual como verdadeiras dimensões da dignidade da pessoa humana, 

constituindo a personalidade do indivíduo. Também foram suscitados os direitos 

fundamentais à autonomia, à privacidade e à liberdade, indicando a necessidade de 

sua proteção e a não discriminação de pessoas trans. 

Nesse contexto, o Ministro salienta, dentre os documentos trazidos no pedido 

realizado pela ABLGT, a realização de uma pesquisa de campo com a população 

LGBT encarcerada,  

(...) aludindo à existência de divergência quanto ao tratamento a ser dado a 
transexuais e travestis, a depender de se consultarem associações 
representativas de interesses de transexuais ou organizações com histórico 
de dedicação específica às questões de encarceramento. No caso das 
primeiras, segundo o relatório, há maior ênfase na afirmação de 
preocupações relacionadas à identidade de gênero, tais como direito ao 
nome, à alteração de registro, ao uso de banheiro, conforme pleitos 
submetidos ao Supremo Tribunal Federal. No caso das segundas, maior foco 
em aspectos ligados à formação de vínculos de afeto e a estratégias de 
sobrevivência desenvolvidas no âmbito do sistema carcerário100.  

 

 
98BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 527 Distrito Federal. Rel. Min. Roberto Barroso. Brasília, 18 de mar. de 2021. Disponível 
em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-
descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-
1183757124. Acesso em: 21 nov. 2021. 
99Ibid, p. 5. 
100Ibid, p. 7. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1183757118/medida-cautelar-na-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-527-df-0073759-7820181000000/inteiro-teor-1183757124
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Dessa forma, o documento demonstrou que, em muitos casos, detentas trans 

desenvolveram vínculos e relações interpessoais em presídios masculinos, 

estabelecendo uma vida equilibrada. Portanto, uma decisão que alterasse essas 

condições compulsoriamente, tendo como foco apenas as questões identitárias, 

poderia não trazer o ideal almejado de inclusão101. 

A solução, portanto, seria a própria consulta às pessoas trans envolvidas, de 

modo que pudessem optar pela solução que às atendesse melhor e conforme seus 

próprios ideais de autorrealização - como objetiva Honneth (FRASER; HONNETH, 

2003) em sua discussão a respeito do reconhecimento. Assim, as mulheres trans e 

travestis que sentissem que sua identidade estaria sendo mais reconhecida em 

presídios femininos poderiam escolher essa alternativa, enquanto as mulheres trans 

e travestis que entendessem pela permanência em unidades masculinas, por já 

possuírem relações ali estabelecidas, também poderiam ter sua vontade acolhida. 

Em face aos documentos apresentados, o Min. Luís Roberto Barroso entendeu 

pelo direito de opção das mulheres trans e travestis, ajustando os termos da cautelar 

para que isso pudesse se efetivar. 

O presente caso não apenas denota a importância das relações intersubjetivas 

nas lutas por reconhecimento, como também apresenta ideais diferentes de 

autorrealização. O próprio direito fundamental à liberdade, à autonomia e à 

autodeterminação mostram-se essenciais para o alcance da dignidade do indivíduo e 

sua compreensão como um sujeito respeitado e devidamente reconhecido no âmbito 

social102.  

No mais, acatar a opção de mulheres trans pela sua permanência em presídios 

masculinos não seria uma afronta à sua identidade, na medida em que foi pela própria 

 
101Ibid, p. 7. 
102FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003. 
p. 188-189. 
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consideração de sua “condição” como pessoa trans em que se realizou a possibilidade 

de escolha. O fato de estarem alocadas em presídios masculinos não alteraria o fato 

de que houve reconhecimento, pelo próprio Estado, de que são pessoas trans, dignas 

de respeito e cuja inclusão deve ser viabilizada de forma que preserve sua própria 

autonomia.  

Aqui, também é possível retomar a discussão sobre políticas de ação afirmativa 

e seus os limites constitucionais materiais, discutidos por Sarmento (2006). A decisão 

referida, em sua intenção de promover a igualdade de pessoas trans encarceradas, 

buscou intervir em uma situação concreta de desigualdade - isto é, a de inobservância 

da identidade de gênero no momento de cumprimento de pena, ou, ainda, a 

insegurança jurídica a respeito de como prosseguir nessas situações específicas.  

Porém, a estipulação dessa medida, sem que se leve em consideração os 

próprios interesses e vontades do grupo afetado, é um dos limites que Daniel 

Sarmento aponta para a aplicação de ações afirmativas. Isto porque, como salientado 

pelo autor,  

as políticas de ação afirmativa não podem implicar na imposição autoritária 
de ajuda forçada para quem não a queira, seja por acreditar que não 
necessita, seja por sentir-se diminuído pela sua concessão. Caso contrário, 
o seu direito fundamental ao respeito e à consideração, decorrente da sua 
dignidade humana, estará sendo violado103. 

 

 É nesse mesmo sentido que se compreende, aqui, a importância da decisão, 

no sentido de viabilizar a escolha dos indivíduos por ela afetados, afinal, de nada 

adianta, na busca pela não discriminação e pela igualdade, a imposição do que se 

considera o “ideal” para o grupo marginalizado, sem nem mesmo dar aos seus 

indivíduos a oportunidade de vocalizarem seus próprios interesses. Tal fato apenas 

 
103SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p. 164. 
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perpetuaria um cenário injusto, no qual o reconhecimento do sujeito é tolhido e, 

novamente, sua autorrealização é comprometida. 

2.4. CASO FLOR FREIRE V. ECUADOR 

Relacionando-se diretamente aos casos de discriminação advindos da 

percepção social, traz-se à tona importante decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, no caso "Flor Freire v. Ecuador"104, julgado em 31 de agosto de 

2016. 

Homero Flor Freire servia como Tenente das Forças Terrestres do Equador 

quando, em 19 de novembro de 2000, nas instalações do Forte Militar do Amazonas, 

ocorreram os fatos que deram origem ao processo oficial disciplinar militar que 

resultou em sua dispensa. 

Sobre tais fatos, são apresentadas, no processo, duas versões distintas: (I) de 

acordo com depoimentos, o sr. Flor Freire teria sido visto tendo relações sexuais com 

um soldado em suas instalações; (II) segundo Flor Freire, no entanto, naquela 

madrugada ele estava cumprindo as funções de policial militar, quando se deparou 

com um soldado embriagado, em uma festa nos arredores do Coliseo Mayor, situação 

em que decidiu transferi-lo para o complexo militar. 

Quando o soldado tentou regressar à festa, o sr. Flor Freire teria decidido levá-

lo para o seu quarto, para que ele pudesse dormir em uma cama adicional. Pouco 

tempo depois, um major teria entrado no recinto, ordenando ao, então, Tenente Flor 

Freire que entregasse sua arma e informando-o que testemunhas o teriam flagrado 

em “situação de homossexualidade”. 

Eventualmente, os fatos narrados levaram à instauração de um procedimento 

disciplinar contra Homero Flor Freire, finalmente ocasionando em sua baixa em 18 de 

 
104Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Flor Freire v. Ecuador. Disponível em: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf. Acesso em: 2 nov. 2021. 
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janeiro de 2002105. A Corte da Quarta Zona Militar do Equador decidiu que havia 

responsabilidade disciplinar por parte do sr. Flor Freire e do outro soldado, 

considerada a infração do artigo 117 do Regulamento de Disciplina Militar, que 

sanciona os “atos de homossexualismo”106. 

Diante desse resultado e após a apresentação, sem sucesso, de diversos 

recursos - que suscitaram não somente irregularidades processuais, mas também o 

fato de que a norma que regulamentava o suposto “delito de homossexualismo” teria 

sido revogada diante de inconstitucionalidade107, decidiu-se pela instauração do 

processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Neste, discutem-se, então, os direitos à igualdade e à não discriminação, tendo 

em vista, ainda, o fato de que o sr. Flor Freire negou tanto os depoimentos alheios 

acerca do ocorrido quanto a alegação de que seria homossexual. Assim, a Corte 

considera a ocorrência de discriminação mesmo quando ela é baseada em uma 

“orientação sexual percebida”108. 

Logo, é evidente que a busca pelos direitos e pela não discriminação por motivo 

de gênero e orientação sexual ocorre, também, no cenário internacional, obtendo o 

reconhecimento como pauta de Direitos Humanos. 

O caso “Flor Freire v. Ecuador”, diferente dos apontados anteriormente, diz 

respeito à homofobia, uma discriminação ligada à orientação sexual, mas as 

implicações que resultaram do caso trouxeram repercussões também para pessoas 

trans. Após a decisão da CIDH e a emissão de sua Opinião Consultiva 24/17 sobre 

Identidade de Gênero e Igualdade e Não-Discriminação, o 19º Caderno de 

Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre Direitos das 

 
105Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Flor Freire v. Ecuador. p. 16-18. Disponível em: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf. Acesso em: 2 nov. 2021. 
106Ibid, p. 24-25. 
107Ibid, p. 27. 
108Ibid, p. 31-32. 
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Pessoas LGBTI109, consagrou, ao tratar o caso em questão, a aplicação da chamada 

“discriminação por percepção” também em casos envolvendo expressão e identidade 

de gênero110. 

Assim, a Corte entendeu que é direito do indivíduo não sofrer discriminação por 

uma expressão de gênero ou sexualidade que não é a sua própria, com base 

exclusivamente na percepção (ou interpretação) alheia sobre ele. O conceito de 

“discriminação por percepção”, portanto, mostra-se particularmente relevante para se 

compreender que a garantia de direitos humanos e a não-discriminação de pessoas 

LGBTI pode se dar não somente pela sua autodeclaração - como no caso da ADI 

4.275 - mas também pela percepção social que se tem sobre certos comportamentos 

ou aspectos físicos que, socialmente, são associados a tal grupo. 

No mais, é evidente o quanto esse conceito está relacionado ao 

reconhecimento. Afinal, a afirmação da identidade de um indivíduo perante a 

sociedade, nas lutas por reconhecimento como um sujeito digno de respeito, não 

depende apenas dele próprio, mas também da percepção social, ou da forma com 

que ele é “interpretado” socialmente. Logo, é possível que um indivíduo sofra com 

uma das formas de desrespeito apontadas por Honneth (FRASER; HONNETH, 2003), 

na medida em que a sociedade não atribui a ele aquilo que ele afirma ser sua própria 

identidade (mesmo quando ela está dentro dos padrões cis-heterossexuais).  

 
109Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos No. 19: Derechos de las personas LGTBI / Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. San José, Costa Rica, 2018. Disponível em: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf. Acesso em: 2 nov. 2021. 
110Corte Interamericana de Direitos Humanos. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a 

parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de 
género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance 
de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24. 
In: Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 19: Derechos 
de las personas LGTBI / Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, C.R.: Corte IDH, 
2018, p. 13. Disponível em:  https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf. 
Acesso em: 2 nov. 2021. 
 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf
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Trazendo esse entendimento para o presente tema, percebe-se que a injustiça 

não se concretiza, no momento em que o indivíduo se afirma como pessoa trans, mas 

sim na própria luta por reconhecimento que é travada nas relações interpessoais, 

ocorrendo a discriminação no momento em que é compreendido como pessoa trans 

ou como divergente de um padrão cultural esperado, mesmo que não haja a 

correspondência entre a identidade de gênero autoafirmada e a percebida. 

Nesse sentido, traçam-se dois paralelos relativos a esse caso. O primeiro diz 

respeito a um exemplo trazido pela Procuradoria-Geral da República no Recurso 

Extraordinário 845.779 Santa Catarina sobre a utilização de banheiros públicos por 

pessoas trans, evidenciado no voto do Min. Edson Fachin: 

 

Ademais, impossibilitar que o transgênero faça uso do banheiro referente ao 
sexo com o qual se identifica pode representar um fator de instabilidade 
também para os [adiciono, demais] usuários desses espaços públicos. Para 
alcançar tal conclusão, basta pensar no potencial tumultuário gerado pela 
entrada de um trans-homem, com compleições físicas (e psíquicas) 
masculinas, muitas vezes idênticas ao de quem nasceu biologicamente 
homem, em banheiro destinado a mulheres111. 

 

 Logo, um homem trans que não seja percebido socialmente como trans não 

“causaria o mesmo tumulto” em um banheiro masculino, mas teria sua presença 

estranhada em um banheiro feminino, ressaltando, novamente, a importância da 

percepção social para que a situação de discriminação efetive-se. 

O segundo paralelo diz respeito a um caso semelhante ao Caso Flor Freire v. 

Ecuador, mas relativo ao contexto brasileiro. Ele é inclusive mencionado na ADI 4.275, 

no voto do Ministro Gilmar Mendes. 

 
111BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 845.779 Santa Catarina. Rel. Min. 

Roberto Barroso. Voto do Min. Edson Fachin. p. 11. Disponível em: 
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-
%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf. Acesso em: 03 dez. 2021. 

https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf
https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf
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Trata-se da ADPF 291, na qual se declarou a inconstitucionalidade das 

expressões “pederastia ou outro” e “homossexual ou não”, dispostas no art. 235 do 

Código Penal Militar112. Nesse contexto, entendeu-se que os termos eram 

inconstitucionais por possuírem caráter discriminatório, violando o direito à liberdade 

de orientação sexual e à liberdade existencial do indivíduo113. Logo, é evidente a 

correspondência entre essa decisão e a trazida por Homero Flor Freire no caso 

equatoriano114, suscitando-se a inconstitucionalidade, em ambos os países, dos 

termos discriminatórios. 

 

2.5. EDUCAÇÃO E EMPREGO PARA PESSOAS TRANS 

 Por fim, entendeu-se importante retomar a discussão a respeito da inserção de 

pessoas trans tanto na esfera acadêmica quanto no mercado de trabalho, por 

representarem verdadeiras problemáticas no cotidiano de grande parte dos indivíduos 

desse grupo. Ademais, é evidente que esse debate está bastante relacionado com os 

conceitos trazidos no item anterior e, ainda, com as demais violências enfrentadas por 

pessoas trans ao longo de sua vida, também já apresentadas. 

Nesse sentido, algumas noções podem ser úteis para se alcançarem soluções 

ou, ao menos, reduzir-se a ocorrência de discriminações e facilitar que pessoas trans 

alcancem os empregos que almejam ou possam investir em uma educação superior.  

No mercado de trabalho, criou-se a plataforma Transempregos, cujo objetivo é 

a inclusão de pessoas trans na busca por empregos, conectando os indivíduos 

 
112Pederastia ou outro ato de libidinagem. 
Art. 235. Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em 
lugar sujeito a administração militar: Pena - detenção, de seis meses a um ano. 
113BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 4.275 Distrito Federal. 

Inteiro Teor do Acórdão. Brasília, Rel. Min. Marco Aurélio. 1º de mar. de 2018. P. 139-140. Disponível 
em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso em: 28 
out. 2021. 
114Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Flor Freire v. Ecuador. p. 32. Disponível em: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf. Acesso em: 2 nov. 2021. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
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interessados e as empresas nela cadastrados115. Além disso, algumas empresas e 

instituições, atentando para a diversidade de suas equipes, oferecem vagas voltadas 

para esse grupo, permitindo, assim, sua maior integração a oportunidades de 

emprego formal116. 

Tratando-se da educação, já existem instituições de ensino superior que 

instituíram políticas de cotas para pessoas trans, como a Universidade Federal do 

ABC (UFABC), a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e a Universidade Federal 

do Sul da Bahia (UFSB), buscando a redução da desigualdade do acesso à 

universidade e promovendo uma maior pluralidade entre os alunos117. 

Esses tipos de iniciativa podem ser consideradas políticas de ação afirmativa, 

na medida em que buscam proporcionar uma igualdade concreta das pessoas trans 

aos demais indivíduos em relação a determinadas oportunidades. São mecanismos 

que, ao estabelecer uma discriminação positiva118 às pessoas trans, por meio da 

oferta de vagas universitárias e de emprego especialmente para esse grupo, resultam 

em uma realidade mais próxima à sua verdadeira inclusão, após um longo período de 

discriminação social e institucional.  

Também é evidente que podem ser medidas estabelecidas tanto no meio 

privado - por empresas, por exemplo - ou público, como no próprio caso das 

universidades mencionadas. A promoção do pluralismo, conforme apontada por 

Sarmento (2006), é argumento frequentemente abordado pelas instituições no 

estabelecimento dessas políticas, entendendo-se a diversidade como um diferencial 

 
115O que as empresas podem fazer para incluir pessoas trans no mercado de trabalho BBC, 2018. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-44294681. Acesso em: 03 dez. 2021. 
116AGUIAR, Estela. Emprego para pessoas trans: o lento avanço no mercado de trabalho. CNN Brasil 

Business, 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/emprego-para-pessoas-trans-
o-lento-avanco-no-mercado-de-trabalho/. Acesso em: 03 dez. 2021. 
117FAHEINA, Caio; GOMES, Bianca; KER, João. No ensino superior, o espelho da exclusão de pessoas 

trans. Estadão, 2019. Disponível em: https://arte.estadao.com.br/focas/capitu/materia/no-ensino-
superior-o-espelho-da-exclusao-de-pessoas-trans. Acesso em: 03 dez. 2021. 
118SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 154. 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-44294681
https://www.cnnbrasil.com.br/business/emprego-para-pessoas-trans-o-lento-avanco-no-mercado-de-trabalho/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/emprego-para-pessoas-trans-o-lento-avanco-no-mercado-de-trabalho/
https://arte.estadao.com.br/focas/capitu/materia/no-ensino-superior-o-espelho-da-exclusao-de-pessoas-trans
https://arte.estadao.com.br/focas/capitu/materia/no-ensino-superior-o-espelho-da-exclusao-de-pessoas-trans
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positivo que acarreta a valorização de noções culturais e sociais mais amplas e a 

criação de um senso de respeito por múltiplas identidades119.   

         Ademais, como já discutido, pode-se trazer à tona a noção de reconhecimento 

conforme discute Axel Honneth, mesmo porque as políticas de ação afirmativa, se 

regulamentadas, constituem uma maneira de permitir a viabilização do 

desenvolvimento de suas habilidades específicas por meio do Direito - assim 

contribuindo para a promoção do seu reconhecimento pelos demais indivíduos e para 

o alcance de seus ideais de autorrealização120.  

 
119O que as empresas podem fazer para incluir pessoas trans no mercado de trabalho BBC, 2018. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-44294681. Acesso em: 03 dez. 2021. 
120FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution Or Recognition?: A Political-philosophical 

Exchange. Tradução de Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. London – New York: Verso, 2003. 
p. 177. 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-44294681
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CAPÍTULO 3 - PRÓXIMOS PASSOS: O POTENCIAL DO DIREITO BRASILEIRO NA 

LUTA ANTIDISCRIMINATÓRIA 

Diante do cenário traçado por meio dos casos concretos, pergunta-se: quais 

são os próximos passos que o Direito antidiscriminatório brasileiro deve caminhar 

para, então, alcançar seu potencial de proteção aos direitos de pessoas trans?  

 Para pensar em uma resposta, deve-se retomar, de início, à própria 

compreensão de discriminação no contexto nacional, em especial quando se discute 

a discriminação contra a população LGBTQIA+ e pessoas trans.  

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal reconheceu omissão constitucional do 

Congresso Nacional perante a ausência de lei que criminalizasse atos de homofobia 

e de transfobia, assim estabelecendo que, até a edição de lei específica, condutas 

homofóbicas e transfóbicas poderiam ser enquadradas nos crimes previstos na Lei de 

Racismo (Lei nº 7.716/2018)121. Ademais, a tese firmada pelo STF ainda determinou 

que  

o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se 
para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, 
enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-
cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao 
controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação 
da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem 
grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém 
posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados 
estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento 
jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa 
estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral 
de proteção do direito122. 

 

121STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. 

STF, 2019. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010. 

Acesso em: 8 dez. 2021. 

122 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Íntegra da tese firmada no julgamento da ADO 26/DF. Rel. Min. 

Celso de Mello. 13 de jun. de 2019. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pd. Acesso em: 8 dez. de 2021. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf
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 Nesse contexto, a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a 

Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância123, ratificada pelo Brasil em 

2021, dispõe sobre a discriminação racial que, em consideração ao entendimento 

firmado no ordenamento jurídico brasileiro, abarcaria também a discriminação contra 

pessoas LGBTQIA+. Lê-se a definição de discriminação racial constante no art. 1 da 

Convenção: 

Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, 
em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja 
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de 
igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais 
consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados 
Partes.124 

 

Assim, é importante somar essa noção ao próprio conceito de não 

discriminação consagrado constitucionalmente, impondo-se ao Estado brasileiro a 

obrigação de prevenir e punir a discriminação contra pessoas trans, agindo de 

maneira a garantir a igualdade concreta desse grupo vulnerável. O entendimento de 

que há mecanismos de opressão estruturalmente estabelecidos, que fomentam a 

exclusão de pessoas trans, impõe, portanto, que se garantam maneiras de alterar o 

cenário vigente e que sejam capazes de promover o verdadeiro avanço na luta pela 

igualdade, ainda que não exista lei específica a respeito do tema. 

 Em face a esse contexto, outro conceito que deve ser relembrado e 

reconhecido no direito antidiscriminatório é o de discriminação por percepção, 

cunhado no Caso Flor Freire v. Ecuador e apresentado anteriormente neste trabalho. 

Afinal, é inegável a existência de uma espécie de “expectativa social” a respeito de 

 
123CONVENÇÃO Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de 
Intolerância. 5 de jun. de 2013. Disponível em: 
https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-
68_Convencao_Interamericana_racismo_POR.pdf. Acesso em: 8 dez. 2021. 
124 Ibid, p. 3. 

https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-68_Convencao_Interamericana_racismo_POR.pdf
https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-68_Convencao_Interamericana_racismo_POR.pdf
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pessoas trans, entendida justamente como um conjunto de características 

frequentemente atribuídas a esse grupo.  

Tendo em vista esse apontamento, é evidente que situações de discriminação 

também decorrem de uma percepção social, baseada em valores culturalmente 

construídos, em que se vincula a um grupo determinados atributos que englobam 

tanto a aparência quanto aspectos de comportamento. Logo, essa forma de 

discriminação alcança indivíduos que nem mesmo fazem parte desse grupo, mas que, 

no momento em que reproduzem esses elementos, levam a uma pressuposição, por 

parte de terceiros, a respeito da sua própria identidade. 

É nesse sentido que o 19º Caderno de Jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos sobre Direitos das Pessoas LGBTI buscou afirmar que a 

proibição da discriminação com base em gênero não se restringe apenas à identidade 

de gênero real ou autodefinida, mas também às identidades percebidas de maneira 

externa ao indivíduo, ainda que não haja correspondência entre elas. Consagrou-se, 

assim, o entendimento de que toda expressão de gênero constitui uma categoria 

dotada de proteção pela Convenção Americana de Direitos Humanos, nos termos do 

seu art. 1.1125. 

Não dar especial atenção a esse tipo de discriminação acarretaria em uma 

lacuna no direito antidiscriminatório, tendo em vista a importância da própria noção de 

reconhecimento explorada neste trabalho. As relações intersubjetivas e institucionais 

representam uma parte essencial da vida do indivíduo e da construção de sua própria 

 
125Corte Interamericana de Direitos Humanos. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a 

parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de 
género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance 
de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24. 
In: Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 19: Derechos 
de las personas LGTBI / Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, C.R.: Corte IDH, 
2018, p. 13. Disponível em:  https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf. 
Acesso em: 8 dez. 2021. 
 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf
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identidade, na medida em que sua autorrealização depende da forma como ele é 

percebido socialmente.  

Ainda, tendo em vista os próprios casos analisados, podem-se estabelecer três 

aspectos que, se considerados, permitem o avanço do reconhecimento de pessoas 

trans. São eles: (I) a própria interpretação do ordenamento jurídico conforme a 

Constituição, com especial atenção aos direitos fundamentais, evitando-se, por 

exemplo, casos de discriminação indireta; (II) ainda, nesse sentido, a compreensão 

da igualdade material como uma forma de facilitar o alcance da igualdade de fato, 

ensejando medidas ativas do Estado e da sociedade para abarcar a proteção de 

grupos marginalizados (inclui-se, aqui, o estabelecimento de políticas de ação 

afirmativa)126; (III) a atuação do Poder Judiciário, e especialmente do Supremo 

Tribunal Federal como Corte Constitucional, para assegurar tanto a observância aos 

princípios e normas constitucionais, como para atender a seu papel na proteção de 

minorias, tendo-se em vista, ainda, sua função contramajoritária127. 

Conforme previamente explicitado, a interpretação salientada em (I) encontra 

fundamento na importância do sistema de jurisdição constitucional e do 

reconhecimento da constituição como "norma jurídica autêntica"128 que, tendo em 

vista os parâmetros que estabelece, enseja uma verdadeira proteção aos direitos 

fundamentais, sem fazer distinções de qualquer natureza. 

O aspecto (II) segue nessa mesma direção, considerando-se que a 

Constituição brasileira aborda uma igualdade substantiva, ao pressupor uma 

 
126SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, p. 142. 
127DWORKIN, Ronald. Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution. Harvard 
University Press, 1996. P. 17. 
128PEREIRA DE SOUZA NETO, Cláudio; SARMENTO, Daniel. Notas sobre Jurisdição Constitucional e 

Democracia: a Questão da "Última Palavra" e Alguns Parâmetros de Autocontenção Judicial. Revista 
Quaestio Iuris, v. 06, n. 02, p. 119-161, 2013. 
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conjuntura em que a igualdade não se encontra sedimentada129. Assim, a 

necessidade de uma promoção da igualdade – isto é, de medidas ativas para o seu 

alcance – é notável, e deve ser estimulada de modo a permitir uma equiparação maior 

dos grupos marginalizados àqueles que detêm o poder político. 

O aspecto (III) assemelha-se ao aspecto (I) por também encontrar base na 

jurisdição constitucional exercida pelo Supremo, no caso brasileiro, mas deve ser 

particularmente discutido por também abarcar sua função de proteção às minorias 

estigmatizadas. É por meio desse papel que se torna possível uma maior atenção a 

esses grupos, que podem não encontrar a satisfação de suas demandas somente nos 

Poderes Executivo e Legislativo130. 

A observância desses três aspectos, viabilizando a garantia e a proteção dos 

direitos fundamentais e da igualdade de grupos estigmatizados, ainda contribui para 

a própria noção de democracia, ao permitir as condições necessárias para a sua 

inclusão no contexto social131. 

Entretanto, é preciso reconhecer que a luta antidiscriminatória pode ir além da 

atuação do Poder Judiciário. Ainda que isso se mostre complicado, diante da pequena 

representatividade que a população LGBTQIA+ e, em especial, pessoas trans 

possuem no Poder Executivo e Legislativo, outros avanços que devem ser almejados 

dizem respeito à implementação de políticas públicas e de legislação específica a 

respeito dos direitos desse grupo.  

A própria omissão legislativa em relação às condutas de homofobia e 

transfobia, discutida previamente, indica um vazio na proteção especialmente voltada 

 
129SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação 

“De Facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa. In: Livres e iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p. 142. 
130PEREIRA DE SOUZA NETO, Cláudio; SARMENTO, Daniel. Notas sobre Jurisdição Constitucional e 

Democracia: a Questão da "Última Palavra" e Alguns Parâmetros de Autocontenção Judicial. Revista 
Quaestio Iuris, v. 06, n. 02, p. 119 – 161, 2013. 
131Ibid, p. 133. 
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para pessoas LGBTQIA+. A decisão da ADO 26/DF, em que se considerou esses atos 

como abarcados pelos crimes da Lei de Racismo, é resultado dessa inércia por parte 

dos representantes eleitos, cenário este que deve ser alterado visando a uma 

expansão ainda maior do Direito e da proteção contra a discriminação de pessoas 

trans. 

Um exemplo da importância do estabelecimento de políticas públicas e de 

medidas legislativas é a atribuição de uma maior noção de legitimidade, o que nem 

sempre se imputa ao Poder Judiciário, uma vez que os juízes não são eleitos pelo 

povo132.   

Esse fato é mais aprofundado por Souza Neto e Sarmento (2013), que 

apontam que 

a legitimidade democrática da jurisdição constitucional tem sido 
questionada em razão da apontada “dificuldade contramajoritária” do Poder 
Judiciário, que decorre do fato de os juízes, apesar de não serem eleitos, 
poderem invalidar as decisões adotadas pelo legislador escolhido pelo 
povo, invocando, muitas vezes, normas constitucionais de caráter aberto, 
que são objeto de leituras divergentes na sociedade.133 

 

 Assim, a atuação do Poder Legislativo pode ser tida pela sociedade como 

mais legítima, além de não ensejar o questionamento a respeito da interpretação de 

determinadas normas, uma vez que o que se realiza é a própria elaboração das 

mesmas. A legitimidade do Poder Executivo, por sua vez, está lastreada na eleição 

dos representantes pelo próprio povo, denotando uma ideia de vontade popular que 

se estende às medidas por ele concretizadas. 

Ainda, pode-se entender que a imposição de políticas públicas e de legislação 

específica confere uma maior concretude aos direitos estabelecidos, na medida em 

que eles não só estão sendo especificamente afirmados, mas também não 

 
132 Ibid, p. 125. 
133 Ibid, p. 125. 
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dependem de um processo de interpretação e uniformização para serem aplicados, 

como se vê nas decisões do Judiciário. 

Portanto, reconhece-se tanto a possibilidade de avanços quanto as dificuldades 

nesse campo. Se, por um lado, já existem representantes trans e LGBTQIA+ eleitos 

e observa-se uma crescente na participação política desse grupo134, ainda não se 

pode considerar que compõem uma parcela suficientemente expressiva desses 

cargos, resultando em uma menor força política para a obtenção de sucesso nas 

medidas referidas.  

A ideia de que há um “desacordo moral expressivo”, envolvendo os direitos de 

pessoas trans (como apontou o Ministro Luiz Fux em seu pedido de vista no caso 

sobre uso de banheiros135), também é um indicativo dos obstáculos socialmente 

impostos para que essas evoluções aconteçam, representando uma das faces do 

estranhamento da sociedade em relação às discussões sobre identidade de gênero 

no país.    

Assim, a materialização desses próximos passos rumo à igualdade de pessoas 

trans e da própria consagração de um Direito antidiscriminatório que produza efeitos 

concretos não se mostra simples, mas por meio da delineação dos aspectos mais 

relevantes tanto em decisões e casos já solucionados ou, ao menos, trazidos à 

discussão pública e, ainda, da consideração de que ainda existem fronteiras a serem 

desbravadas, em especial quando se trata da representatividade política desse grupo, 

é possível criar as condições que viabilizem a satisfação de um cenário cada vez mais 

igualitário. 

 
134RUPP, Isadora. País mais transfóbico do mundo, Brasil tem recorde de candidaturas de pessoas 

trans em 2020. El País, 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/pais-mais-
transfobico-do-mundo-brasil-tem-recorde-de-candidaturas-de-pessoas-trans-em-2020.html. Acesso 
em: 8 dez. 2021. 
135 RAMALHO, Renan. Relator no STF vota a favor do uso de banheiro feminino por transexual. G1, 

2015. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-
banheiro-feminino-por-transexual.html. Acesso em: 8 dez. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/pais-mais-transfobico-do-mundo-brasil-tem-recorde-de-candidaturas-de-pessoas-trans-em-2020.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/pais-mais-transfobico-do-mundo-brasil-tem-recorde-de-candidaturas-de-pessoas-trans-em-2020.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-feminino-por-transexual.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-feminino-por-transexual.html
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CONCLUSÃO 

A igualdade e a não discriminação de pessoas trans, assim como de muitos 

outros grupos marginalizados, ainda não foram satisfatoriamente alcançadas. Ainda 

que os casos aqui apresentados possam mostrar uma caminhada promissora rumo a 

esses objetivos, é evidente que a realidade concreta de pessoas trans, não restrita 

apenas ao contexto nacional, ainda é permeada por violências e injustiças que 

dificultam o seu reconhecimento e sua autorrealização individual. 

 Butler (2004) apresenta uma noção que se relaciona bastante com a proposta 

deste trabalho: a de um paradoxo que surge ao se analisar uma compreensão 

aprofundada de autonomia corporal. Isto porque a busca pela autonomia corporal 

“esbarra” em aspectos da convivência social que evidenciam o corpo como uma 

ferramenta essencial à comunicação e à vida em sociedade. O corpo funciona, assim, 

como verdadeiro meio de expressão em comunidade, observável, por exemplo, em 

reações, como as expressões de sexualidade e como o luto - ocasiões em que o 

indivíduo afeta e é mutuamente afetado por outros corpos e relações 

intersubjetivas136. 

 Essas mesmas relações e a construção de padrões culturais que resultam na 

opressão daqueles que não se encaixam dentro de seus limites trazem um cenário 

em que as vidas de alguns nem mesmo chegam a ser compreendidas como “vidas”, 

nem mesmo são dignas de luto137. A violência que os atinge é resultado de um 

processo de desumanização, em que sua existência não é considerada legítima. 

 É evidente, entretanto, que a identificação de um “paradoxo” na busca pela 

autonomia corporal não pode fazer cessar as lutas que nela estão lastreadas, de modo 

que o paradigma do reconhecimento e os demais direitos fundamentais devem ser 

 
136BUTLER, Judith. Undoing gender. Routledge, 2004. P. 19. Disponível em: 

https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-undoing_gender.pd>. Acesso em: 1 
dez. 2021. 
137Ibid, p. 24-25 
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conjuntamente trabalhados. A construção da identidade e o desenvolvimento da 

personalidade de um indivíduo - aqui, observada paralelamente com a noção de 

autonomia corporal que Butler apresenta -, não se desvinculam de um 

reconhecimento por parte de seus iguais e das relações institucionais que são 

firmadas socialmente.  

O estudo aqui realizado pretendeu demonstrar, portanto, a importância de que 

as lutas pela afirmação de identidades não estejam dissociadas de uma formulação 

que seja capaz de incorporar, também, o pertencimento do indivíduo a uma 

sociedade. Assim, por meio da promoção dos parâmetros, princípios e direitos 

constitucionalmente estabelecidos; da igualdade material e do combate à 

discriminação indireta; de políticas de ações afirmativas; e do Poder Judiciário e, 

especialmente, das Cortes Constitucionais em seu papel de garantir a observância da 

Carta Magna e da proteção das minorias, é possível permitir não somente que 

pessoas trans possam ter situações de injustiça mitigadas e, idealmente, cessadas, 

mas também que possam buscar sua autorrealização, por meio da criação de 

condições para que isto se efetive. 
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