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EXCELENTiSSIMO SENHOR JUIZ PRESIDENTE DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

EXCELENTISSIMOS SENHORES JUIZES DA CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 

A Defensoria Publica da UnHio da Republica Federativa do Brasil -

DPU, institui<;:ao aut6noma 1 fundada no art. 134 da Constitui<;:ao, de ambito nacional , 

vern, com o apoio da Associa~ao Brasileira de Lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais - ABGL T (representada pelo seu presidente, Carlos Magno Silva 

Fonseca); da Associa~ao Brasileira de Familias Homoafetivas - ABRAFH 

(representada pelo seu presidente, Rogerio Koscheck da Silva); da Associa~ao 

Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA (representada pela sua presidenta, 

Keila Simpson Sousa); da Associa~ao Nacional dos Defensores Publicos Federais -

ANADEF (representada pela sua presidenta, Michelle Leite de Souza Santos); da 

Associa~ao Nacional dos Defensores Publicos - ANADEP (representada pelo seu 

presidente, Joaquim Gonzaga de Araujo Neto); da Deputada Federal Erika Juca 

Kokay; e do Deputado Federal Jean Wyllys de Matos Santos, perante esta Corte 

Interamericana de Direitos Humanos requerer sua habilitac;:ao como 

AMICUS CURIAE 

nos autos da demanda em epigrafe, com base nos fundamentos faticos e 

juridicos adiante expendidos. 

1 0 art.l34, § 2° da Constituic;:ao da Rept:1blica Federativa do Brasil, inserido no texto constitucional pela 
Emenda a Constituic;:ao (EC) de n° 45/2004, preve que "As Defensorias Publicas Estaduais sao 
asseguradas autonomia func ional e administrativa e a iniciativa de sua proposta on;amentaria 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes on;amentarias e subordinac;:ao ao disposto no 
art. 99, § 2°. Tal previsao foi ampliada a Defensoria Publica da Uniao, por forc;:a o §3° do mesmo artigo, 
inserido no texto constitucional pela EC n° 80/2014, cuja redac;:ao atual e a seguinte: "§ 3o Aplica-se o 
disposto no § r as Defensorias Publicas da Uniiio e do Distrito Federal.". A atuac;:ao da DPU, neste caso 
concreto, esta, portanto, em perfeita sintonia com sua fisiologia administrativa e e coerente com 
missao institucional, como se demonstra em item proprio deste arrazoado. 

I 
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I- INTRODU<;AO 

Em 18 de maio de 2016, o Estado da Costa Rica requereu, junto a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (doravante Corte IDH), a edic;:ao de uma Opiniao 

Consultiva para que o Tribunal interpretasse as obrigac;:oes sobre: a) "a protec;:ao que 

brindam os artigos 11 (2), 18 e 24 em relac;:ao ao artigo 1 da CADH em relac;:ao ao 

reconhecimento da mudanc;:a de nome das pessoas, de acordo com a identidade de 

genero de cada uma; b) a compatibilidade da pnitica que consiste em aplicar o artigo 54 

do C6digo Civil da Republica da Costa Rica (Lei n. 63, de 28 de setembro de 1987) 

para as pessoas que desejm optar pela mudanc;:a de nome a partir de sua identidade de 

genero com os artigos 11 (2), 18 e 24 da CADH, em relac;:ao ao artigo 1 da Convenc;:ao; e 

c) a protec;:ao que brindam os artigos 11 (2) e 24 em relac;:ao ao artigo 1 da CADH, frente 

ao reconhecimento dos direitos patrimoniais derivados do vinculo entre pessoas do 

mesmo sexo". 

Entao, foi publicada a convocat6ria, exposta no sitio da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, para que qualquer pessoa ou grupo de pessoas 

interessadas no tema pudesse apresentar memoriais de amicus curiae. 

Neste momenta processual, a DPU, a Associac;:ao Brasi1eira de Lesbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABGLT, da Associac;:ao Brasileira de 

Familias Homoafetivas - ABRAFH; da Associac;:ao Nacional de Travestis e Transexuais 

- ANTRA; da Associac;:ao Nacional dos Defensores Pt:1blicos Federais - ANADEF; da 

Associac;:ao Nacional dos Defensores Publicos - ANADEP; a Deputada Federal Erika 

Juca Kokay eo Deputado Federal Jean Wyllys de Matos Santos, ap6s o intenso debate 

ocorrido em audiencia publica realizada em 01/12/2016, apresentam conj untamente o 

memorial de amicus curiae com o objetivo de expor a situac;:ao e as dificuldades de 

acesso aos direitos humanos ora debatidos (itens al b), por parte das pessoas trans, 

submetidas ajurisdic;:ao do Brasil. 

Por fim , saliente-se que o momento processual e oportuno ao /' 

requerimento de inclusao no feito como amicus curiae, nos termos do que dispo o -

73(3) do Regulamento da Corte IDH. 
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II- PRELIMINARES 

1.1 DA ADMISSIBILIDADE DA DPU COMO AMICUS CURIAE DIANTE DA 

PERTINENCIA TEMATICA COM A SUA FUN<;AO CONSTITUCIONAL 

A possibilidade de a DPU atuar perante Sistemas Internacionais de 

proteyao dos Direitos Humanos, postulando perante seus 6rgaos 2 , inclusive como 

amicus curiae, proporciona maior interac;ao entre a sociedade civil, seus atores e o 

sistema de justiya internacional, alem de vocalizar, de forma coletiva, os anseios de 

populay5es vulneniveis, cujo acesso ajurisdiyaO internacional e por demais dificultOSO. 

Nesse contexto, a admissao da DPU como amicus curiae constituiria urn 

importante passo no sentido de prover 0 acesso a justiya internacional as pessoas 

humanas vulneniveis, no marco, por exemplo, do que decidido na quarta reuniao de 

expertos realizada pela Corte IDH em 08/02/2000 e 09/02/2000, cuja primeira 

recomendayao se porta, dentre outros aspectos, sobre a necessidade de participayao mais 

efetiva dos individuos perante esse tribunal. 

Os criterios legais definidores da atuayao da Defensoria Publica da Uniao 

apontam para a total compatibilidade de sua participayao processual em favor de grupos 

marginalizados, em razao de multiplos fatores, dentre os quais a identidade de genero e 

a orientayao sexual. 

A Defensoria Publica da Uniao, assnn, pode representar uma 

importantissima via de acesso direto da pessoa humana a justiya internacional. Nesse 

contexto, frise-se que sao conhecidas as dificuldades das jurisdiy5es internacionais em 

estabelecer mecanismos perenes e eficazes de cumprimento de suas pr6prias decis5es, 

merce muitas vezes da pouca disponibilidade dos Estados demandados em cooperar 

2 Vide, expressamente, o artigo 4°, VI , da LC 80/94: 4° Sao funvoes institucionais da Defensoria Pttblica, 
dentre outras: VI - representar aos sistemas internacionais de prot o dos direitos humanos, pos ~do ~ 
perante seus 6rgaos; ~ 
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concretamente para o cumprimento de julgados que lhes seJam desfavoniveis. A 

afirma<;:ao da atua<;:ao das Defensorias Publicas perante o Sistema Jnteramericano pode 

pavimentar promissor caminho no sentido da inversao desse quadro. 

Na presente solicita<;:ao de opiniao consultiva, a Corte lnteramericana teni 

a oportunidade de esclarecer aos Estados acerca do alcance de suas obriga<;:oes para 

garantir os direitos da popula<;:ao LGBTJ. A tentativa de sistematizar a presente pe<;:a, 

com a contribui<;:ao de inumeros defensores, alem dos atores e militantes da sociedade 

civil representa o desafio de consolidar uma verdadeira "sociedade aberta de 

interpretes"3 . 

1.2 DA ADMISSIBILIDADE DA PARTICIPA(:AO DAS ENTIDADES DA 
SOCIEDADE CIVIL COMO AMICUS CURIAE 

As entidades que aderiram a presente manifesta<;:ao possuem, em seus 

respectivos segmentos, urn hist6rico de !uta na afirma<;:ao dos direitos humanos. Neste 

sentido, ha anos tern sido responsaveis pela incorporayao da tematica LGBTI na pauta 

institucional das Defensorias, com a sua inclusao na agenda de demandas individuais e 

de tutela coletiva submetidas ao Judiciario, aos 6rgaos do Executivo e do Legislativo, 

bern como a cria<;:ao de Nucleos Especializados e Grupos de Trabalho. Logo, a 

visibilidade da sociedade civil no presente memorial nao demonstra apenas a 

legitimidade para formula<;:ao de urn memorial sobre o tema. Trata-se, outrossim, do 

reconhecimento de que os avan<;:os institucionais s6 sao possiveis a partir da constante 

presen<;:a, reinvindica<;:ao e abertura ao dialogo entre as institui<;:oes publicas e as 

representa<;:oes da sociedade civil. Neste contexto, destacamos os seguimentos ora 

representados. 

A Associac;ao Brasileira de Lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

3 C. f. HABERLE, Peter. Hermeneutica Constitucional: a ~.pciedade aberta dos interpretes ~1 
_.-

Constitui9ao: contribui9ao para a interpreta9ao pluralista e 'pro edimental' da Constitui9ao". 1~gio J 
Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 2002 
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Transexuais- ABGLT4
, cujo estatuto segue em anexo, foi criada em 3 1 de janeiro de 

1995, com 31 grupos fundadores, sendo uma associa<;ao civil. Atualmente possui 308 

organiza<;oes filiadas, sendo a maior rede da America Latina. No artigo 3° de seu 

estatuto, elenca como missao: "( ... ) promover a<;oes que garantam a cidadania e os 

direitos humanos de lesbicas, gays, bissexuai s, travestis e transexuais, contribuindo para 

a constru<;ao de uma sociedade democnitica, na qual nenhuma pessoa seja submetida a 

quaisquer formas de discrimina<;ao, coer<;ao e violencia, em razao de suas orienta<;oes 

sexuais e identidades de genera". 

A Associa~ao Brasileira de Familias Homoafetivas- ABRAFH5, cujo 

estatuto segue em anexo, e uma associa<;ao civil sem fins lucrativos, composta por 400 

membros LGBTI entre gays, lesbicas, travesti s e transgeneros que tem filhos ou que 

pretendem te-los. Dentre os seus objetivos, o art. 6°, X do Estatuto social: "( ... ) 

promover o trabalho conjunto de seus associados, dos 6rgaos pt:1blicos, empresas 

privadas, da sociedade civil organizada; conjugar os esfor<;os e prover os meios, dentro 

dos melhores principios da responsabilidade social e da etica, e assim, contribuir para a 

solu<;ao ou minora<;ao dos problemas sociais de familias homoafetivas" . 

A Associa~ao Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA, cujo 

estatuto segue em anexo, foi articulada em 1993, fundada na cidade de Porto Alegre/RS 

em dezembro de 2000 e registrada em cart6rio em dezembro de 2000, na cidade de 

Curitiba/PR. Conta com com cento e quinze afiliadas que cobrem todo o territ6rio 

brasileiro. Atualmente (quadrienio 2016-2020), sua sede encontra-se em Salvador-BA, 

cidade que reside a sua presidenta. Como missao, destaca-se a "( ... ) mobiliza<;ao de 

travestis, Mulheres Transexuais e homens trans das cinco regioes do pais para 

constru<;ao de um quadro politico nacional a fim de representar esses tres segmentos na 

busca de cidadania e igualdade de direitos". 

A Associa~ao Nacional dos Defensores Publicos Federais- ANAD 

4 Sftio disponfvel em: http://www.abglt.org.br/port/index.php. 
5 Sftio disponfvel em: http://www.abrafh.org.br/ 
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cujo estatuto segue em anexo, foi fundada em 2 de julho de 1981 , sob a denomina<;:ao 

origimiria de Associa<;:ao dos Membros da Assistencia Judiciaria Militar Federal. Com a 

edi<;:ao da Lei Complementar n. 80/94, passou a se chamar Associa<;:ao Nacional dos 

Defensores Publicos da Uniao - ANDPU e, finalmente, adotou a atual nomenclatura 

(Associa<;:ao Nacional dos Defensores P(tblicos Federais - ANADEF) a partir da Lei 

Organica da Defensoria Publica (2009). Dentre os objetivos institucionais, o art. 2o, 

VIII: "( ... ) colaborar com os poderes publicos no aperfei<;:oamento da ordem jurfdica, 

por meio de apresenta<;:ao de sugestoes, propostas e criticas a legisla<;:ao existente ou em 

elabora<;:ao, bern como as praticas administrativas". 

A Associa~ao Nacional dos Defensores Piiblicos - ANADEP6
, CUJO 

estatuto segue em anexo, foi criada em 1984. Trata-se de associa<;:ao civil sem fins 

lucrativos. Formada pela uniao das Associa<;:5es de Defensores Pt1blicos Estaduais e do 

Distrito Federal, ao Iongo de seus mais de 30 anos, tern forte atua<;:ao nas questoes 

ligadas aos direitos humanos. Entre os seus objetivos institucionais, destaca-se a 

finalidade de "atuar, nacional e internacionalmente, em prote<;:ao e defesa de toda pessoa 

ou grupo que esteja em situa<;:ao de vulnerabilidade ( ... ) " (art. 2°, VI do Estatuto 

Social). 

Finalmente, a Deputada Federal Erika Juca Kokay 7 e o Deputado 

Federal Jean Wyllys de Matos Santos8 manifestaram-se expressamente a adesao ao 

presente memorial. Como se verifica, ambos sao militantes na area objeto do presente 

memorial e participam ativamente dos debates na esfera Legislativa, sendo autores de 

projeto de Lei 5.002/2013, que visa garantir o direito de ser tratado conforme o genero 

em que a pessoa se autodetermina. 

Diante da pertinencia tematica da atua<;:ao de todas as entidades listadas, 

requer seja reconhecida a admissibilidade do presente memorial. 

III- DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSSAO SOBRE 0 TEMA 

6 Sftio disponfvel em: https: //www.anadep.org.br/wtklpagina/atuacao 
7 Sftio oficial disponfvel em: http://www.camara.leg.br/lnternet/Deputado/dep_Detalhe p?id± 160575 / 
8 Sftio oficial disponfvel em: http://www.camara. leg.br/lnternet/Deputado/dep_ tal e.asp?id=).6.Q6J.2 
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SEDE DA DPU/DF 

Para garantir o amplo debate e o contradit6rio para a confecvao da presente 

peya, a Defensoria Pt:tblica da Uniao convocou e realizou uma audiencia pt:tblica no 

audit6rio de sua sede em Brasilia, aberta ao publico interessado na tematica, em 

0 1112/2017. A minuta do memorial previamente confeccionado foi submetida a 
apreciavao da sociedade civil e das entidades acima listadas, sendo propostas int:tmeras 

alterav5es e acrescimos de dados das militancias que se fizeram presentes. Neste 

sentido, o presente memorial nao se perfaz como um burocratico parecer tecnico, mas, 

sobretudo busca incorporar as reivindicav5es e representav5es que espelham um 

hist6rico de lutas pelo reconhecimento de direitos de varios segmentos LGBTI , 

conforme listado acima. 

IV- POR UMA NOMENCLATURA REPRESENTATIVA DA DIVERSIDADE 

TRANS: MULHERES TRANSEXUAIS, TRA VESTIS, HOMENS TRANS E 

DEMAIS IDENTIDADES DE GENERO 

Ainda como questao preliminar ao debate objeto da presente 

manifestavao, destaca-se o reconhecimento da louvavel preocupayao, no ambito do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, em adotar a nomenclatura " transgenero"9 

ou "pessoas trans" como forma de superayao do paradigma biol6gico que condicionava 

9 Adotamos, neste ponto, o conceito de transgenero como: "( .. . )an umbrella term used to describe 
people with a wide range of gender identities, which are different from the sex assigned at birth. The 
term is increasing in familiarity globally, although other culturally specific terms may be used to 
describe people who have non-gender binary identities, such as hijra (India), waria (Indonesia), muxe 
(Mex ico), fa ' afafine (Samoa), kathoey (Thailand) and Two Spirit (indigenous North Americans). 
Many cultures and countries - including Australia, Bangladesh, Germany, India, Ireland, Nepal and 
Paki stan - recognize a third gender both in laws and in cultural traditions". C. f. THOMAS, Rebekah ; /1 
PEGA, Frank; KHOSLA, Rajat; VERSTER, Annette; HANA, Tommy; SAY, Lale. Ensuring an 1 · 
inclusive global health agenda for transgender people. Bulletin of the World Health 
Organization 20 17;95 : 154-156. Disponfvel em: http: //www.who.int/bulletin/volumes/959) ~ 
183913 .pdf. Acesso em II fev 2017. 
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a identidade aos fatores relacionados ao sexo biol6gico. 

Contudo, ap6s extenso debate em audiencia publica realizada em 

01/12/2017, o presente memorial optou por dar visibi lidade a diversidade trans a partir 

da nomenclatura que tern sido adotada pelos coletivos da sociedade civil no Brasil, a 

saber: mulheres transexuais, travestis e homens trans, bern como as demais 

representa<;:5es de identidades de genero. Objetiva-se, neste ponto, reconhecer a 

pluralidade e a diversidade das vivencias no Brasil. A respeito, varias representa<;:5es de 

mulheres trans optam pela manuten<;:ao da nomenclatura "transexual" como exercicio de 

resistencia a todas as discrimina<;:5es e violencias cotidianamente enfrentadas em razao 

da identidade de genero (uma vez que, diariamente, ainda se insiste na aplica<;:ao 

concreta do paradigma biol6gico para cercear a vida digna). Ademais, ainda que a 

nomenclatura "travesti" possa ter conota<;:ao estigmatizante em alguns paises, defende

se que as travestis brasileiras tern lutado pela reconstru<;:ao e ressignifica<;:ao do termo, 

razao pela qual tambem clamam por visibilidade e expresso recon hecimento. Ja os 

homens trans tem usado essa chave identificativa, razao pela qual esta foi mantida. 

Outro ponto a ser destacado e que as discrimina<;:5es enfrentadas sao interseccionais, 

razao pela qual outros fatores como ra<;:a, etnia, religiao, estado de saude e/ou fato de ser 

portador de deficiencia, situa<;:ao de mobilidade humana ou origem nacional , tambem 

influenciam, agravam e impactam nas experiencias de discrimina<;:ao e violencia 

enfrentadas. 10 Portanto, a manifesta<;:ao ora submetida reconhece e ressalta a diversidade 

das identidades de genero e a interseccionalidade nas discrimina<;:5es estruturais 

enfrentadas, sendo que a referencia a expressao "pessoas trans", ao Iongo do texto, visa 

unicamente garantir a fluencia da linguagem, enfatizando-se, desde ja, a preocupa<;:ao 

para que o uso da nomenclatura mais abrangente nao promova um encobrimento das 

varias vivencias e experiencias de genero. 

10 A titulo exemplificativo, destaca-se o relat6rio elaborado sobre as mu_lheres trans e travesp~ 
afrodescendentes. C. f. INSTITUTO TRANSFORMAR, MOVIMENTO DELLAS, FONATRANS. 
Relat6rio sobre a situa~l'io de viola~l'io dos direitos humanos de mulheres transexuais e travestis 
bras ileiras . 
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V- DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA A EDI<;AO DA OPINIAO 

CONSUL TIV A SOLICIT ADA: marco normativo de prote~ao aos direitos das 

pessoas trans 

0 Direito lnternacional dos Direitos Humanos (doravante DIDI-1) se 

funda na constru<;:ao de uma sociedade justa, plural , amparada na diversidade e que seja 

capaz de promover no ambito individual e coletivo, a realiza<;:ao plena do ser humano. 11 

A mesma linha e seguida pela Constitui<;:ao da Rept1blica Federativa do Brasil. 

Os direitos humanos consagrados na Conven<;:ao Americana sobre 

Direitos Humanos (doravante CADH) e nos demais instrumentos do sistema 

interamericano sao garantidos a partir da imposi<;:ao de obriga<;:oes aos Estados e as 

demais pessoas que se encontram submetidas as suas respectivas jurisdi<;:oes, sem 

discrimina<;:ao de qualquer natureza. De maneira exemplicativa, a CADH lista, em seu 

art. 1.1 12
, que a " ra<;:a, cor, sexo, idioma, religiao , opinioes polfticas ou de qualquer 

outra natureza, origem nacional ou social , posi<;:ao economica, nascimento ou gualguer 

outra condicao social" sao criterios ordinariamente adotados como instrumentos de 

opressao. A compreensao sobre a abrangencia e o alcance dessas categorias permite 

tra<;:ar propostas para combate ao fenomeno da discrimina<;:ao. Recentemente, a Corte 

Interamericana sobre Direitos Humanos (doravante Corte IDH) estabeleceu que a 

veda<;:ao a discrimina<;:ao por "qualquer outra condi<;:ao social" inclui as categorias de 

"orienta<;:ao sexual , identidade e expressao de genero" constante do art. 1 (1) da CADH. 

No paradigmatico caso Atala Riffo e nifias vs. Chile, a Corte IDH, ap6s uma ampla 

11 Sobre o processo internacional de Direitos 1-Iumanos, c. f. , por todos: RAMOS, Andre de Carvalho. 
Processo lnternacional de Direitos 1-Iumanos, 4" ed. Sao Paulo: Sara iva, 20 15, p. 29 et seq. 

12 Segundo o art. 1° da CADI-I: " I. Os Estados Partes nesta Conven<;:ao comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercicio a toda pessoa que est~ / 
sujeita a sua jurisdi<;:ao, sem discrimina<;:ao alguma por motivo de ra<;:a, cor, sexo, idioma, religi'ao, / 
opinioes politicas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou socia l, posi<;:ao economica, 
nascimento ou qualquer outra condi<;:ao social.2. Para os efeitos desta Conven<;:ao, pess~a ~090 ser 
humano". · / 

/ / ~/ 
7 

/ 
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anali se sobre a evoluc;:ao da prote9ao juridica internac ional as mmonas LGBTI, 

enfatizou que: 

"En este sentido, a! interpretar Ia expreswn "cualquier otra 
condicion social" del articulo 1.1. de Ia Convencion, debe 
siempre elegirse Ia alternativa mas favorab le para Ia tute la de los 
derechos protegidos por dicho tratado, seg(m el principia de Ia 
norma mas favorable a! ser humano. Los criterios especificos en 
virtud de los cuales esta prohibido discrimi nar, segun e l articu lo 
1.1 de la Convencion Americana, no son un listado taxativo o 
limitativo sino meramente enunciativo . Por el contrario, Ia 
redaccion de dicho articulo deja abiertos los criterios con Ia 
inclusion del termino "otra condicion social" para incorporar asi 
a otras categorias que no hubiesen sido explic itamente 
indicadas. La expresion "cualquier otra condicion social" de l 
articulo 1.1. de Ia Convencion debe ser interpretada por Ia Corte, 
en consecuencia, en Ia perspectiva de la opcion mas favorable a 
la persona y de Ia evolucion de los derechos fundamentales en el 
derecho internacional contempon'ineo. 
( ... ) Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y 
garantia establecidas en el articulo 1.1 de Ia Convencion 
Americana, los criterios de interpretacion fijados en el articulo 
29 de dicha Convencion, lo estipulado en Ia Convencion de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de Ia 
Asamblea General de Ia OEA, los estandares estab lecidos por el 
Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra 
parrs. Errol Fonte de referencia nao encontrada. a Erro l 
Fonte de referencia nao encontrada.), Ia Corte 
Interamericana deja establecido que Ia orientacion sexual y 
Ia identidad de genero de las personas son categorias 
protegidas por Ia Convencion. Por ello esta proscrita por Ia 
Convencion cualquier norma, acto o practica discriminatoria 
basada en Ia orientacion sexual de la persona. En consecuencia, 
ninguna norma, decision o practica de derecho interno, sea pov· 
parte de autoridades estatales o por particu lares, puede 
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de )!jJ _ 
persona a partir de su orientacion sexual." 13 

/ V 

" Corte IDH. Caso Atala Riffo y oiftas Vs. Chile. Foodo, Repameiooes y CastaL ia de 2~ 
febrero de 201 2. Serie C No. 239, par. 84 e 91 . 

lkli:nso ria l'ttb li ca da ll ni ;io - SALIN. Quadra 5. l.o tc C. Ce nt ro l·:mprcsari <il CNC. Hloco C - CU' 700 10-250 -
Hras ilia iDF- Ilrasil - l clc l(lll c +-556 1 33 1X-7900 II 



• ANADEP :IDPU 
DfffN~ORIA PUBLICA DA UN'AO 

Assoda~ao Naclonal dos 
Defensores Publlcos Federais 

Ademais, no atual estagio evolutivo do DIDH, e interessante notar que as 

Convenvoes de Direitos Humanos mais recentes ja tern inclufdo as categorias de 

"orientavao sexual e identidade de genero" forma expressa, em suas clausulas 

proibitivas de descrimen. Como exemplo, menciona-se o art. 1 o da recente Convenvao 

lnteramericana contra toda forma de discriminavao e intolen1ncia, adotada em 05 de 

junho de 2013 (AG/RES 2804 XLIII - 0 /13): 

"Discriminavao e qualquer distinvao, exclusao, restrivao ou 
preferencia, em qualquer area da vida publica ou privada, cujo 
prop6sito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, 
gozo ou exercicio, em condivoes de igualdade, de um ou mais 
direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos 
instrumentos internacionais aplicaveis aos Estados Partes. A 
discriminavao pode basear-se em nacionalidade, idade, sexo, 
orientacao sexual, identidade e expressao de gcnero, idioma, 
religiao, identidade cultural , opiniao polftica ou de outra 
natureza, origem social , posivao socioeconomica, nfvel 
educacional, condivao de migrante, refugiado, repatriado, 
apatrida ou deslocado interno, deficiencia, caracterfstica 
genetica, estado de sat1de fisica ou mental, inclusive 
infectocontagioso, e condivao psiquica incapacitante, ou 
qualquer outra condivao." 

Ainda que o instrumento nao tenha entrado em vigor, varios Estados ja 

assmaram o tratado (Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Equador, Haiti , 

Panama, Peru, Uruguai). Apesar de o tratado ainda nao ser formalmente vinculante aos 

Estados, verifica-se que, pela assinatura, os Estados restam obrigados a se abster da 

pratica de atos que frustrariam o objeto e a finalidade (Convenvao de Viena sobre 

Direito dos Tratados, art. 18). Sendo assim, nenhum estado signatario pode tolerar a 

perpetuavao de situa96es estruturais de discriminavao e intolen1ncia contra 

determinados grupos vulneraveis, sob pena de frustrar a propria essencia do tratado. / 

Vale destacar, ainda, que alem do dever de se abster da pratica de a

0

. s / / 

discriminat6rios, a CADH impoe aos Estados, em seu art. 2, a obriga9ao de a f ... 
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medidas no ambito interno 14 (administrativas, legislativas e judiciarias), de forma a 

garantir o gozo e a frui<;:ao dos direitos consagrados. Sem dt1vidas, tanto a proibi <;:ao de 

discriminar com base na orienta<;:ao sexual e na identidade de genero (atualmente 

abrangidas pela proibi<;:ao generica de discriminar por outra condi<;:ao social - art. 1.1 da 

CADH), como tambem as obriga<;:5es de adotar medidas para garantia da plenitude da 

frui<;:ao dos direitos sao abarcadas pela Conven<;:ao Americana. 

A - 0 genero como categoria para constru~ao das identidades: a desbiologiza~ao 

da "identidade sexual" 

A luta para o reconhecimento de direi tos e, em larga medida, uma ]uta por 

afirma<;:ao das identidades que conformam a vida em sociedade. 0 direito e produto de 

constru<;:5es culturais, sendo que a identidade cultural pode ser conceituada como: 

( ... ) o conjunto de referencias culturais por meio do qual uma 
pessoa ou urn grupo se define, se manifesta e deseja ser 
reconhecido. Tambem implica as liberdades inerentes a 
dignidade da pessoa e integra, em urn processo permanente, a 
diversidade cultural, o particular e o universal, a memoria e o 
projeto". E uma "representa<;:ao intersubjetiva que orienta o 
modo de sentir, compreender e agir das pessoas no mundo.15 

Dentre as varias representa<;:5es e categorias que conformam as identidades 

culturais e subjetivas, verifica-se que o "sexo" sempre foi usado como urn marcador 

14 "CADH, Artigo 2. Dever de adotar disposi~oes de direito interno - Se o exercfcio dos direitos e 
liberdades mencionados no artigo I ainda nao estiver garantido por disposi~oes legis lativas ou de 
outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas 
constitucionais e com as disposi~oes desta Conven~ao, as medidas legis lativas ou de outra natureza 
que forem necessarias para tornar efetivos tais direitos e liberdades". 

15 Viii oro, L. ( 1998) Estado Plural, Pluralidad de Culturas, Co - editan: Ed itorial Paid6s Mexicana [' 
Facultad de Filosoffa y Letras, UNAM, Mexico apud CHIRIBOGA, Oswaldo Rui z. 0 direito /a 
identidade cultural dos povos indfgenas e das minorias nacionais: um olhar a partir do sistema 
interamericano. Revista internacional de direitos humanos: SUR, Sao Paulo, v. 3, n. 5, p. 42-69, 2 
2006. Disponfvel em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/20 I I /22567>. Acesso em: 8 jun. 2009. 
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para identifica9ao de pessoas, constru9ao de papeis, comportamentos, performances e 

expectativas em relayao ao sujeito. Nao e a toa que os primeiros instrumentos com a 

pretensao de reconhecimento de direitos a individuos usassem marcadores relacionados 

a "identidade sexual" (partindo de urn paradigm a biol6gico ). A Declarayao Francesa 

dos Direitos do Homem e do Cidadao de 1789, por exemplo, faz expressa alusao ao 

sexo dos seus destinatarios ("homem") 16
. 

A Declarayao Universal dos Direitos Humanos (1948), tambem contem em 

seu corpo men9ao a distin9ao binaria entre "homens e mulheres" 17
, assim como os 

tratados que nela se inspiraram. A prop6sito, destacamos os textos normativos do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Politicos de 1966 (doravante PIDCP) 18
, Pacto 

Internacional sobre Direitos Economicos, Sociais e Culturais de 1966 19 (doravante 

PIDESC) e da Conven9ao Internacional para Eliminayao de Toda Forma de 

Discriminayao Racial (doravante CERD) de 1965 20 .Um marco importantissimo no 

16 Neste sentido: "Artigo 1°- Os homens nascem e sao livres e iguais em direitos. As distin<;oes sociais s6 
podem fundar-se na utilidade comum" - Declara<;ao Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadao de 
1789. 
17 Neste sentido, o preambulo destaca: "Considerando que os povos das Na<;oes Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fe nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e 
melhores condi<;oes de vida em uma liberdade mais ampla". Ademais, o art. 16 dispoe: Os homens e 
mu lheres de maior idade, sem qualquer restri<;ao de ra<;a, nacionalidade ou religiao, tem o direito de 
contrair matrimonio e fundar uma familia. Gozam de iguais direitos em rela<;ao ao casamento, sua 
dura<;ao e sua dissolu<;ao". 
18 Segundo o art. 2( I) do PIDCP, "2.1- Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e 
garantir a todos os indivfduos que se achem em seu territ6rio e que estejam sujeitos a sua jurisdi<;ao os 
direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discrimina<;ao alguma por motivo de ra<;a, cor, sexo, lingua, 
religiao, opiniao polftica ou de outra natureza, origem nacional ou social, situa<;ao economica, nasc imento 
ou qualquer condi<;ao.". Ja o at1. 3° dispoe que: "Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a 
assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e politicos enunciados no 
presente Pacto." 
19 PIDESC, art. 2(2) - "Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos 
nele enunciados e exercerao em discrimina<;ao alguma por motivo de ra<;a, cor, sexo, lingua, religiao, 
opiniao politica ou de outra natureza, origem nacional ou social, situa<;ao econom ica, nascimento ou 
qualquer outra situa<;ao". Ademais, video at1. 3°: "Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se 
a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos economicos, sociais e culturais 
enumerados no presente Pacto." 
20 Em seu preambulo, a Conven<;ao enuncia: "Considerando que a Cat1a das Na<;oes Unidas baseia-se em / 
princfpios de dignidade e igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os Estados-membros 
comprometem-se a tomar medidas separadas e conjuntas, em coopera<;ao com a Organiza<;ao, para ct 
consecu<;ao de um dos prop6sitos das Na<;oes Unidas, que e promover e encorajar o respeito universa 
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sistema onus1ano foi a Conven9ao para Elimina9ao a toda forma de Discrimina9ao 

contra a Mulher (1979), cujo objetivo central era a erradica9ao da discrimina9ao 

baseada em "sexo". 

Paralelamente ao reconhecimento e consagra9ao dos direitos, as ciencias 

humanas passaram a problematizar a ideia da identidade calcada no sexo biol6gico. 

Especialmente com a contribui9ao dos varios movimentos e teorias feministas, 

posteriormente acrescidas das teorias queer, amadureceu-se que a identidade e uma 

constru9ao social, razao pela qual as formas de discrimina9ao e violencia nao sao 

baseadas no ·'sexo" biol6gico, mas no "genero" do sujeito. 

Por isso, operou-se uma interpreta9ao evolutiva dos tratados, de forma a 

compreender que a identidade sexual nao se restringe aos caracteres biol6gicos e abarca, 

sobretudo, a identidade de genero. Os tratados subsequentes passaram a adotar a 

nomenclatura "genero" ao inves de "sexo" para se referir a forma vedada de 

discrimina9ao, como e o caso da Conven9ao de Belem do Para para Punir e Erradicar 

toda forma de violencia contra a mulher (1994). Neste sentido, destacamos o seu art. I 0 : 

Conven~ao de Bel em do Para - art. 1 o - Para os efeitos desta 
Conven9ao, entender-se-a por violencia contra a mulher qualquer 
ato ou conduta baseada no genero, que cause morte, dano ou 
sofrimento fisico, sexual ou psicol6gico a mulher, tanto na esfera 
publica como na esfera privada. 

Alem disso, os mecanismos de supervisao dos tratados onusianos tambem 

passaram a considerar a categoria "genero" em suas atividades para a interpreta9ao, 

monitoramento e supervisao; sendo que tambem as Cortes Internacionais de Direitos 

Humanos adotaram e reconheceram a prote9ao a identidade de genero, o que ultrapassa 

os caracteres biol6gicos de identifica9ao do(a) sujeito. 

Em 2008, urn grupo de especialistas e ativistas, liderado pelo Relator \ ,.,..-,.,. 
Michael O'Flaherty, entao membro do Comite de Direitos Humanos 

observancia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem discrimin 
sexo, idioma ou religiao" 
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adotaram os Principios de Y ogyakarta21
, sabre a aplicayao da legislayao i nternacional 

de direitos humanos em relayao a orientayao sexual e identidade de genera. Neste, a 

identidade de genera e conceituada como: 

"( ... ) a experiencia interna, individual e profundamente sentida 
que cada pessoa tern em relayao ao genera, que pode, ou nao, 
corresponder ao sexo atribuido no nascimento, incluindo-se ai o 
sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre 
escolha, modificayao da aparencia ou funyao corporal por meios 
medicos, cirurgicos ou outros) e outras expressoes de genera, 
inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos" 

Neste contexto, mulheres transexuais, travestis, homens trans e demais 

identidades de genera trans (doravante pessoas trans) compoem grupos de individuos 

que rompem com a identificayao tradicional entre o que seria o sexo biol6gico, 

atribuido no nascimento, e o genera expressado socialmente. Ha, nestas hip6teses, 

identificayao subjetiva quanta ao genera diversa daquela esperada socialmente a partir 

da atribuiyao de sexo, realizada quando do nascimento22. 

Embora seja not6ria a violencia ffsica a que estao submetidas no Brasil 

(evidenciada muito claramente pela expectativa media de vida de 35 anos, em contraste 

com ados brasileiros cis, que e de 74,9 anos- JBGE, 2013 23
), existe ainda uma outra 

violencia que e muito mais rotineira e frequente, que e a violencia do registro civil. 

E que, a partir da atribuiyao de sexo, realizada quando do nascimento, 

existe tambem o registro de urn nome civil associado ao sexo atribuido, cuja mera 

pranuncia geralmente tern o condao de identificar socialmente o genera do(a) sujeito(a) 

2 1 http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios _de _yogyakarta.pdf 
22 Manifesta<;ao Final da Clfnica de Direitos Humanos da UERJ como amicus curiae no Recurso 
Extraordinario N° 845 .779, relatado pelo Min. Luis Roberto Barroso. Disponivel e1 
http:l/uerjdireitos.com.br/wp-content/uploads/20 15/ I I /uerjdireitos _re-845779-clam-lid is-manifestacao 
tinal-31102015 .pdf P/ 
"E,pootot;w de v;d, de trnve";' 0 de 35 ono•, m" dm '"mentoc", oficmo p•kdlogo •oo(o~~ 
;, 18m do d;, 20/04/20 16 - hrtpJ /www. n I "oon.oom/20 15/02/expec<ot;vo-de-v;do-de-trnve"~ ~ 
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nomeado(a). Assim sendo, quando ocorre uma identi:ficac;ao subjetiva quanto ao genero 

(masculino ou feminino) diversa daquela esperada socialmente, o mero uso do nome e 

su:ficiente para provocar uma descomunal violencia psicol6gica. 

Nessas circunstancias, sempre que uma pessoa trans tern a necessidade de 

se identi:ficar civilmente, e obrigada a se sujeitar a uma serie de constrangimentos que 

con:figuram violencia a sua propria identidade. Trata-se de uma violencia real e tao 

rotineira que, frequentemente, as pessoas trans passam a se identi:ficar e a ser 

conhecidas socialmente por urn outro nome (nome social), diverso daquele que consta 

do registro civil. 

E assim que as pessoas trans, considerando a notoriedade deste nome 

social (diverso daquele de registro) pelo qual sao socialmente reconhecidas, tern 

procurado o procedimento de retificac;ao de nome nos diversos Estados do Brasil. Tal 

pedido, a tim de efetivamente realizar a justic;a, frequentemente vern cumulado com o 

pedido de reti:ficac;ao do "sexo" que consta no assento civil de nascimento. 

Atualmente, ha necessidade de uma interpretac;ao evolutiva sobre o sentido 

e o alcance da expressao "sexo" como categoria de identi:ficac;ao civil. Neste ponto, 

seguindo a mesma construc;ao para a interpretac;ao da referida expressao nos tratados de 

direitos humanos, deve-se adotar o paradigma da desbiologizac;ao da identidade, para 

que se permita uma interpretac;ao extensiva apta a perceber que a expressao "sexo" se 

refere , no ambito s6cio-juridico, a identidade de "genero". No minimo, e recomendavel 

que os Estados passem a adotar formalmente a expressao "genero" nos assentos de 

registro civil (ao inves de "sexo"), ou, sucessivamente, caso nao o fac;am, que 

interpretem a expressao "sexo" (outrora analisada pelo padrao biol6gico) como a 

categoria mais abrangente consistente em "genero". 

B -A situac;ao do reconhecimento do direito de alterac;ao do nome e s~xo 

B.l. Sobre as barreiras legais 
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No Brasil , e juridicamente viavel alterar o nome civil pela vta 

administrativa, a partir de requerimento em cart6rio de registro civil. Embora a Lei de 

Registros Publicos (doravante LRP - Lei n. 0 6.015/1973) nao contenha uma previsao 

expressa quanto ao procedimento para a retifica9ao do registro civil de nascimento em 

rela9ao ao nome e ao sexo, existe uma previsao generica sobre a possibilidade de 

retifica9ao nos casos de "erros que nao exijam indaga9ao". Segundo os artigos 55 , 58 e 

110 da referida Lei: 

Art. 55. Quando o declarante nao indicar o nome completo, o 
oficiallanyara adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na 
falta, o da mae, se forem conhecidos e nao o impedir a condi9ao 
de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. 

Art. 58 . 0 prenome sera definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 
substitui9ao por apelidos publicos notorios. 

Art. 110. Os erros que nao exijam qualquer indaga9ao para a 
constata9ao imediata de necessidade de sua corre9ao poderao 
ser corrigidos de oficio pelo oficial de registro no proprio 
cartorio onde se encontrar o assentamento, mediante peti9ao 
assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, 
independentemente de pagamento de selos e taxas, ap6s 
manifesta9ao conclusiva do Ministerio Publico. (grifamos) 

A interpreta9ao conjugada dos artigos supracitados confere amparo legal 

para que o solicitante obtenha autoriza9ao dos cart6rios para a alterayao de seu 

prenome, substituindo-o pelo "apelido pttblico e not6rio" pelo qual e conhecido no meio 

em que vive (nome social), com base no art. 58 da LRF. 

Nao ha 6bices expressos a averba9ao da alterayao sob a forma prescrita no 

art. 29, § 1 o da lei em voga: 

Art. 29. § 1°. Serao averbados: f) as alterayoes ou abreviaturas 
de nomes. 

Portanto, considerando a possibilidade juridica da retifica9ao com base na 

Lei de Registros PUblicos, a recusa na altera<;ilo cartoniria implica em7 - ento 
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e ofensa di reta a dignidade da pessoa humana. Alias, a grave interferencia na honra e na 

vida privada foi destacada pela Corte Europeia de Direitos Humanos no paradigmatico 

caso de Christine Goodwin vs. Reno Unido 24
, no qual pela primeira vez a Grand 

Chamber daquele tribunal se manifestou sobre o direito a retificac;:ao de registro civil de 

pessoa trans na Inglaterra.25 Neste sentido, a Corte Europeia destacou que: 

( ... ) 0 Estado demandado nao pode invocar que a materia 
estaria submetida a sua livre discricionariedade sobre os meios 
apropriados para implementar os direitos protegidos pela 
Convenc;:ao. Como nao ha fatores significantes de interesse 
publico que pesem sobre o interesse do indivfduo demandante 
para a obtenc;:ao legal do reconhecimento de sua redesignac;:ao de 
genero, chega-se a conclusao que uma justa ponderac;:ao pende 
de forma decisiva em favor da peticionaria. Houve, certamente, 
uma falha em respeitar o seu direito a vida privada, o que enseja 
violac;:ao ao artigo go da Convenc;:ao [Europeia].26 

A partir do norte interpretativo que emana dos tratados de direitos 

humanos e da propria hermeneutica constitucional, constata-se que a retificac;:ao dos 

registros e a medida mais razoavel a ser observada pelos cart6rios extrajudiciais no 

Brasil e nos demais Estados Parte da CADH, sendo hermeneuticamente viavel a 

superac;:ao de eventuais barreiras legais (como, por exemplo, o argumento de ausencia 

de autorizac;:ao expressa). 

B.2 Sobre a constatada presen.;a de consideniveis barreiras burocraticas 

Ainda que eventuais barreiras legais possam ser suplantadas, e importante 

apontar que a aplicac;:ao da Lei de Registros Publicos as demandas das pessoas trans nao 

tern sido realizada de forma uniforme no Brasil. As hip6teses de "erros que nao exijam 

24 ECHR, Christine Goodwin v. the United Kingdom (application no . 28957/95), Grand Chambe~ / 
11 /07/2002. Disponfvel 
https: / /uktrans. i nfo/attachments/article/23 7 /CAS E%200 F%20CH Rl STIN E%20GOO D WIN% '6 
HE%20UNITED%20KINGDOM.pdf. Acesso em 15 dez 20 16. 
25 Id. 
26 Id. , Par. 93, trad livre. 

lkknso ri a l' t!blica da ll ni ;lo - SAliN. ()uadra 5. l.ot c C. Ccnl m l·mprcs;l ri <il CNl'. l{lpco C- C LP 700-I0-250 -
llrasil ia/DF - llras il - I ckl(mc t55 6 I 33 1 X- 7900 19 



• ANADEP 
OfFtN~ORIA PURl I( ADA UN:AO 

Assoda~ao Naclonal dos 
Oefensores Publlcos Federals 

indaga<;ao" nao sao claras e variam conforme a pratica de cada servi<;o notarial nos 

varios entes federados brasileiros. 

Como a supervisao e controle dos cart6rios e feita pelos Tribunais de 

Justi<;a dos Estados Federados, a regulamenta<;ao e fiscaliza<;ao tambem e monitorada 

pelo Conselho Nacional de Justi<;a. Por isso, tais 6rgaos deveriam zelar pela 

uniformiza<;ao do tratamento juridico, de forma a garantir que todos sejam tratados de 

forma igual perante a lei , respeitadas as diversidades individuais e coletivas. 

Contudo, o cenario atual de incertezas faz com que a readequa<;ao do 

registro seja obtida ora pela via administrativa, ora pela via judicial, sem qualquer 

racionalidade para justificar diferencia<;ao de tratamento diante de situa<;oes analogas. 

Nesse diapasao, e importante destacar que alguns Cart6rios de Registro Civil de Pessoas 

admitem a retifica<;ao sem maiores entraves. Outros permitem a ado<;ao da via 

administrativa, mas condicionam a retifica<;ao desses registros a comprova<;ao da 

realiza<;ao de cirurgia e/ou tratamento de redesigna<;ao sexual. 

Ha, ainda, os notarios que exigem previa decisao judicial para que se 

autorize a retifica<;ao. Em interessante manifesta<;ao apresentada ao CNJ (em anexo), a 

Diretoria de Estudos e Pesquisa Juridica da Defensoria Publica do Estado do Rio de 

Janeiro fez um levantamento dos casos judicializados na cidade do Rio de Janeiro e 

regiao metropolitana, entre junho de 2010 e junho de 2016. 27 Constataram-se pelo 

menos 170 (cento e setenta) a<;oes judiciais sobre o tema. 28 Pelo levantamento adotado, 

verifica-se que a ausencia de regulamenta<;ao impacta em varios aspectos: (i) ausencia 

de certeza sobre as regras para determina<;ao da competencia (com processos 

distribuidos a Vara de Familia, Vara de Registros Publicos), (ii) ampla variedade na 

indexa<;ao de assunto objeto da demanda, (iii) condicionamento do exercicio do direito a 
realiza<;ao de cirurgia e/ou tratamento medico, (iv) exigencia de pericia judicial. Alem 

da enorme inseguran<;a juridica, o parecer aponta que tais aspectos influem no pra~ 

27 Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro (LIMA, Thais dos Santos, CASTRO, Andre Lu · 
Machado). Manifesta<yiio nos autos do pedido de providencias n. 0005184-05.2016.2.00.000 
encaminhada ao Conselho Nacional de Justi<ya. 
28 ld. 
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durac;:ao da demanda, sendo que a media de durac;:ao do processo foi de 447 dias, no 

periodo objeto do levantamento. 29 0 referido estudo, apesar de direcionado a capital 

fluminense, e deveras exemplificativo sobre as dificuldades e barreiras burocniticas de 

acesso a justic;:a que se imp5em na maioria dos Estados. Sao muitos os cart6rios que 

ainda exigem previajudicializac;:ao para que se proceda a alterac;:ao do registro civil. 

Por esse motivo, em 2016, a Defensoria Publica da U niao submeteu a 

apreciac;:ao do Conselho Nacional de Justic;:a30
, 6rgao que realiza a fiscalizac;:ao do Poder 

Judiciario e servic;:os notariais auxiliares no Brasil, o pedido de providencias n. 005184-

05.2016.2.00.0000 (c6pia em anexo), com requerimento de medida cautelar. Neste, foi 

relatada a situac;:ao de discriminac;:ao estrutural enfrentada pelas pessoas trans residentes 

no Brasil, momento em que foi solicitada a regulamentac;:ao administrativa da tematica, 

com a expedic;:ao de orientac;:ao aos cart6rios de registro de todo o Brasil , para que estes 

procedam a retificac;:ao do registro de nome e de sexo de pessoas transexuais, 

independentemente de judicializac;:ao ou qualquer cirurgia de redesignac;:ao sexual. 

Apesar de o pedido liminar nao ter sido deferido, o Conselho Nacional de 

Justic;:a solicitou que todos os Tribunais de Justic;:a Estaduais prestassem informac;:5es 

sobre o tratamento juridico conferido a questao no ambito dos estados federados . A 

partir das respostas obtidas, nota-se que ha uma absoluta ausencia de levantamentos de 

dados e indicadores pelos 6rgaos fiscalizadores, o que reforc;:a a discriminac;:ao e 

invisibilidade direcionada as pessoas trans no Brasil. 0 pedido de providencias ao CNJ 

ainda esta pendente de apreciac;:ao, em relac;:ao ao merito, pelo referido 6rgao 

administrativo. 

29 ld. 
30 0 CNJ e o urn 6rgao interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciario. 
Segundo o art. I 03-B da Constituic;:ao Brasileira: "( ... ) § 4° Compete ao Conselho [Nacional de Justi9a] o 
controle da atuac;:ao administrativa e financeira do Poder Judiciario e do cumprimento dos deveres /"' 
funcionais dos jufzes, cabendo-lhe, alem de outras atribuic;:oes que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 
Magistratura: ( ... ) Ill - receber e conhecer das reclamac;:oes contra membros ou 6rgaos do Poder / 
Judiciario, inclusive contra seus servic;:os auxiliares, serventias e 6rgaos prestadores de servic;:os notari · 
de registro que atuem por delegac;:ao do poder pt:1blico ou oficializados ( .. . );(!ncluido pela E 
Constitucional no 45, de 2004 )" 
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Em adi<;ao, o Supremo Tribunal Federal do Brasil reconheceu a 

repercussao geral do tema nos autos do Recurso Extraordimirio RE67042231, que versa 

sobre a (in)exigibilidade de cirurgia de redesignac;:ao sexual para retificac;:ao de registro 

civil. 0 julgamento de merito ainda esta pendente. 

Por derradeiro, nota-se que a regulamenta<;ao especifica da alterac;:ao do 

registro civile tema do Projeto de Lei 5.002/2013, do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) 

e da deputada Erika Kokay (PT-DF), em tramita<;ao no Congresso Nacional e que tem o 

escopo de tornar legalmente explicito aquilo que a legislac;:ao atual ja autoriza 

implicitamente. A proposta visa garantir e desburocratizar o acesso ao direito de ser 

tratado conforrne o genero em que o(a) individuo(a) se reconhece e performa 

socialmente. 

Logo, como a questao esta pautada na agenda, o pronunciamento desta 

Honoravel Corte acerca da necessidade de rigorosa observancia dos direitos 

consagrados na Convenc;:ao Americana e de primordial valia para conferir diretrizes 

interpretativas ao Estado Brasileiro, bern como aos demais Estados parte da CADI-I. 

Especialmente ap6s o julgamento de casos contenciosos paradigmaticos no ambito 

interamericano que passaram a discutir os direitos LGBTI (Atalla Riffo vs. Chile, Duque 

vs. Colombia e Flor Freire vs. Equador), e absolutamente pertinente a solicita<;ao de 

Opiniao Consultiva formu lada pela Republica da Costa Rica, que permitira o 

aclaramento, sistematizac;:ao e incentivo para que os Estados implementem e fomentem 

o reconhecimento de direitos as pessoas trans. 

C- DAS BASES NORMA TIV AS PARA 0 RECONHECIMENTO DAS 

IDENTIDADES TRANS 

3 1 Eis a ementa da decisao do plenario do STF sobre a repercussao geral da questao: "Direito 
Constitucional e Civil. Registros publicos. Registro civil das pessoas naturais. Alterac;:ao do assento de 
nascimento. Retificac;:ao do nome e do genero sexual. Utilizac;:ao do termo transexual no registro civil. 0 / 
conteudo juridico do direito a autodeterminac;:ao sexual. Discussao acerca dos principios da personalidade, / 
dignidade da pessoa humana, intimidade, saude, entre outros, e a sua convivencia com principios da / 
publicidade e da veracidade dos registros publicos. Presenc;:a de repercussao geral. (re 670422 rg, /. 
relator( a) : min. Dias Toffoli , julgado em 11 /09/2014, ac6rdao eletr6nico dje-229 divulg 20-. 11 ~. · 
public 2 1-ll-2014). ~ 
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Ap6s a contextualizacrao da situacrao enfrentada pela populacrao trans no 

Brasil, o presente memorial argumenta que o direito a ter a identidade de genero 

reconhecida formalmente pelo Estado, independentemente de intervencroes cirurgicas no 

corpo, encontra amparo em multiplas fontes normativas vinculantes aos Estados que 

integram os sistemas internacionais de protecrao, nao se restringindo apenas aos artigos 

11 (2), 18 e 24, em relacrao com o artigo 1 (1) da CADH, tal como consta na Consulta 

formulada pelo estado da Costa Rica. Especificamente em relacrao ao sistema 

interamericano, destacamos que a prote<;:ao pode ser localizada em alguns eixos (que 

interagem entre si), sistematizados da seguinte forma: (I) dire ito a identidade, a 
personalidade juridica, a direito a honra, a vida privada, direito a igualdade e nao 

di scriminacrao; (2) direito a vida, a integridade e a saude. Nos itens subsequentes, serao 

expostas as consideracroes a respeito do sentido e alcance de cada urn deles. 

C.l Do direito a identidade, ao nome, a personalidade juridica e a igualdade 

A pnme1ra questao proposta pela Costa Rica indaga se os Estados 

deveriam reconhecer e facilitar a mudancra de nome das pessoas em respeito a 
identidade de genero. Em relacrao a este ponto, nao ha duvidas que a conclusao deve ser 

pela existencia de tal obrigacrao juridica, fundada em s6lida base convencional , que 

engloba nao apenas os artigos 11(2), 18 e 24 da CADH (em relacrao com o art. 1.1), 

como tambem tem respaldo no art. 3° (direito ao reconhecimento da personalidade 

juridica). 

De inicio, e importante destacar que o principia da dignidade da pessoa 

Humana constitui o eixo basilar dos tratados de Direitos I-Iumanos, sendo um dos 

principais alicerces na formacrao da sociedade. Oportuno lembrar o pensamento de 

Immanuel Kant que ja a sua epoca descrevia: 

No reino dos fins tudo tern 
Quando uma coisa tem um 

ou urn preyo ou uma dignidade.'v 
precro, pode-se p6r em 
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qualquer outra como equivalente, mas quando uma coisa esta 
acima de todo o pre<;:o, e, portanto, nao permite equivalente, 
entao tern ela dignidade. 0 direito a vida, a honra, a integridade 
ffs ica, a integridade psfquica, a privacidade, dentre outros, sao 
essencialmente tais, pois, sem eles, nao se concretiza a 
dignidade humana. A cada pessoa nao e conferido o poder de 
dispo-los, sob pena de reduzir sua condi<;:ao humana, todas as 
demais pessoas devem abster-se de vio la-los.32 

Conforme Can<;:ado Trindade, a prote<;:ao da dignidade humana evoca uma 

rea<;:ao da consciencia jurfdica universal para a consolida<;:ao do DIDH. Neste sentido, 

destaca que: 

La corriente positivista-voluntarista, con su obsesi6n con Ia 
autonomfa de la voluntad de los Estados, al buscar cristalizar las 
normas de esta emanadas en un determinado momento hist6rico, 
lleg6 al extremo de concebir el derecho (positivo) 
independientemente del tiempo: de ahi su manifiesta 
incapacidad de acompafiar los constantes cambios de las 
estructuras sociales (en los pianos tanto interno como 
internacional), por no haber previsto los nuevos supuestos 
de hecho, no pudiendo, por lo tanto, dar respuesta a ellos ; de 
ahi su incapacidad de explicar Ia formaci6n hi st6rica de las 
reglas consuetudinarias del derecho internacionall 00. Las 
propias emergencia y consolidaci6n del corpus juris del Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos se deben a Ia reacci6n 
de Ia conciencia jurfd ica universal ante los recurrentes abusos 
cometidos contra los seres humanos, frecuentemente 
convalidados por Ia ley positiva: con esto, el Derecho vino al 
encuentro del ser humano, destinatario tdtimo de sus normas de 
protecci6n. 5. En el marco de este nuevo corpus juris, no 
podemos estar indiferentes al aporte de otras areas del 
conocimiento humano, y tampoco al tiempo existencial; las 
soluciones juridicas no pueden dejar de tomar en cuenta eli" 
tiempo de los seres humanos.33 

\ 

' / 
-' 2 KANT, Immanuel. Critica da razao pura: texto integral. Sao Paulo: Martin Claret, 20!f5. p.77. ~ 
33 Corte IDH. El derecho a Ia informacion sobre Ia asistencia consu lar en el marco de las gara~ s del 
debido proceso legal. Opinion Consu ltiva OC-16/99 de I de octubre de 1999. Serie A No. 16, to 
concorrente do Juiz Can<;:ado Trindade, par. 4-5. 
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Nesta trilha, uma leitura humanista do alcance normativo das regras 

juridicas nao admite interpreta<;:oes, comportamentos ou atividades que "coisifiquem" a 

pessoa humana cujos direitos, vida, intimidade, saude e integridades psicofisicas devem 

ser respeitadas.34 

No mesmo senti do, Choeri 35 sustenta que a pessoa humana nao e um 

objeto ideal, quimerico, nem urn modelo estatico a se refletir sobre as pessoas com o 

intuito de uniformiza-las e conforma-las. Ao contrario, antes, insere-se em sua 

experiencia hist6rica como a for<;:a imperativa do ser, conclamando a todos a realizarem 

em si o que verdadeiramente sao (ou valem), com autonornia, autenticidade e 

espontaneidade. 

Destarte, os tratados de direitos humanos nao estabelecem "modelos

padrao" ou ideais de "pessoa(s)". Ao reves, impoem o reconhecimento das diversas 

identidades existenciais, irnpondo um verdadeiro comando imperativo de 

reconhecimento dos direitos das existencias e identidades, dentre os quais aqueles 

atribuiveis as pessoas trans. 

A identidade e construida ou reconstruida socialmente na rela<;:ao com o 

outro, motivo pelo qual se vincula ao respeito e ao direito a diversidade. Alguns paises, 

como Portugal e Alernanha, inclusive ja apresentam em seus textos constitucionais 

referencia expressa ao direito a identidade, demonstrando verdadeira preocupa<;:ao com 

a imagem social da pessoa. 

A identidade permite que o individuo se diferencie dos demais. Nesse 

contexto, a pessoa trans que vive na busca constante da congruencia entre sua 

identidade fisica e psiquica necessita de reconhecimento e aceita<;:ao social para ter 

efetivada sua inser<;:ao na sociedade de forma igualitaria, como sujeito de direitos e 

deveres. Essa e a unica forma de garantir sua dignidade humana na plenitude em que e 

garantida a qualquer cidadao cis. 

34 GAMA apud ROY ARIS, Aline. Retificac;ao do Registro Civil do Transexual. 20 . DisponivL: 
<http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/00004E/00004EEF.pdf >Acesso em: 15. Jun. 2016. 
35 CHOERI , Raul Cleber da Silva. 0 Direito a ldentidade na Perspectiva Civil-Constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2010. p.55 . ~ 
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A CADH traz, em seu texto, in(nneros dispositivos que se relacionam a 
protec;ao da identidade. Neste ponto, destaca-se que o art. 3° traduz o direito ao 

reconhecimento a personalidade juridica, sendo que o art. 18 consol ida o direito ao 

nome, o mi. 11 consagra o direito a honra e a dignidade, sendo que o art. 24 trouxe o 

direito a igualdade. A respeito: 

CADH, artigo 3. Direito ao 
reconhecimento da personalidade 
juridica 

CADH, artigo 18. Direito ao nome 

CADH, artigo 11 - protec;ao da honra e 
da dignidade 

CADH, artigo 24. lgualdade perante a 
lei 

Toda pessoa tem direito ao 
reconhecimento de sua personalidade 
juridica. 

Toda pessoa tem direito a um prenome 
e aos nomes de seus pais ou ao de um 
destes. A lei deve regular a forma de 
assegurar a todos esse direito, mediante 
nomes fictic ios, se for necessaria. 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito 
de sua honra e ao reconhecimento de 
sua dignidade. 

2. Ninguem pode ser objeto de 
ingerencias arbitrarias ou abusivas em 
sua vida privada, na de sua familia, em 
seu domicilio ou em sua 
correspondencia, nem de ofensas 
ilegais a SUa honra OU reputac;ao. 

3. Toda pessoa tem direito a protec;ao 
da lei contra tais ingerencias ou tais 
ofensas 

Todas as pessoas sao iguais perante a 
lei. Por conseguinte, tem direito, sem v 
discriminac;ao, a igual protec;ao da lei. lv· 

,h/ 
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Conforme alegado ac1ma, a identidade de genero integra os direitos da 

personalidade, cujo fundamento se baseia na combina<;ao do art. 3° (direito ao 

reconhecimento da personalidade juridica), art. 18 ( direito ao nome), art. 11 (respeito a 
honra e dignidade) e art. 24 (igualdade perante a lei), em rela<;ao com o art. 1 ( 1) da 

CADH. Alem disso, e importante destacar que o direito ao nome e reconhecido pelas 

legisla<;5es internas, sendo expressamente mencionado na maioria dos C6digos Civis 

adotados na vasta maioria dos Estados latinoamericanos36
. 

0 nome e urn elemento institucional. Para alem da caracteristica formal, o 

nome possui excepcional carga social , vez que traz consigo uma imagem construfda de 

vida pregressa, de feitos , excepcionalidades, erros, enfim, uma marca pessoal que 

determina diversos passos da vida do individuo. Traz tambem, via de regra, uma 

identidade de genero definida com base na ideia socialmente aceita da 

heteronormatividade, do masculino versus feminino. Em uma perspectiva humanista, 

ganhou ao Iongo dos anos uma interpreta<;ao mais abrangente, que abrange o seu 

aspecto social e o direito a verdade pessoal. 

Pablo Stolze37 acentua que o nome da pessoa natural e o sinal exterior mais 

visivel de sua individualidade, sendo atraves dele que a identificamos no seu ambito 

familiar e no meio social. Acrescenta: 

[ ... ] a personalidade juridica tern por base a personalidade 
psiquica, somente no sentido de que, sem essa ultima nao se 
poderia o homem ter elevado ate a concep<;ao da primeira. Mas 
o conceito juridico e o psicol6gico nao se confundem. 
Certamente o individuo ve na sua personalidade juridica a 
proje<;ao de sua personalidade psiquica, ou antes um outro 
campo em que ela se afirma, dilatando-se ou adquirindo novas 
qualidades. Todavia, na personalidade juridica intervem um 
elemento, a ordem juridica, do qual ela depende essencialmente, 
do qual recebe a existencia, a forma, a extensao e a for<;a ativa. 

36 0 art. 16 do C6digo Civil Brasileiro assim reconhece: "toda 
compreendidos o prenome e o sobrenome" 
37 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo 
Paulo, 2002, p. 205 .. 

pessoa tem direito ao nome, ele 

""" d' o;co;to c;,;, g,#a. 
-(~ 
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Assim, a personalidade juridica e mais do que urn processo 
superior da atividade psiquica: e uma criac;:ao social, exigida pela 
necessidade de par em movimento o aparelho juridico, e que, 
portanto e modelada pela ordem juridica. 

0 nome e urn dos atributos da personalidade, pois faz reconhecer seu 

portador na esfera intima e em suas relac;:oes sociais. A personalidade e, desta forma, 

para alem de urn direito, urn valor e esta na base de uma serie aberta de situac;:oes 

existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutavel exigencia de tutela.38 0 

nome personifica, individualiza e identifica a pessoa de forma a poder impor-lhe 

direitos e obrigac;:oes. Em consequencia disso, e reconhecidamente urn direito da 

personalidade, porquanto eo signo "individualizador" da pessoa natural na sociedade. 

Nessa perspectiva e interessante observar que OS documentos publicos, 

cuja apresentac;:ao e exigida como condic;:ao para o exercicio de diversos atos da vida 

civil (como a compra de uma casa, a negociac;:ao de emprestimo no banco, a realizac;:ao 

de matricula em instituic;:oes de ensino, o atendimento em hospitais, etc.), acabam 

influindo na livre manifestac;:ao da propria identidade da pessoa humana. 

E certo que a condic;:ao de "pessoa trans" nao esta atrelada diretamente a 
submissao a cirurgia de transgenitalizac;:ao, mas pelo simples fato da pessoa se 

autodeterminar como tal , percebendo a si mesma como pertencente ao genero oposto ao 

que social e culturalmente se designa a seu sexo biol6gico. Conforme as diretrizes 

interpretativas constantes nos Principios de Yogyakarta: 

"Toda pessoa tern o direito de ser reconhecida, em qualquer 
Iugar, como pessoa perante a lei. As pessoas de orientac;:oes 
sexuais e identidades de genero diversas devem gozar de 
capacidade juridica em todos os aspectos da vida. A orientac;:ao 
sexual e identidade de genero autodefinidas por cada pessoa 
constituem parte essencial de sua personalidade e urn do 
aspectos mais basicos de sua autodeterminac;:ao, dignidade e 
liberdade. Nenhuma essoa devera ser for ada a se submeter o/ 

rocedimentos medicos inclusive cirur ia de mudaf1 a de 

38 PERLINGIERI , Pietro. Perfis do Direito Civil. Sao Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 55 
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esterilizas;ao ou terapia hormonal , como requiSito para o 
reconhecimento legal de sua identidade de genera. "39 

A jurisprudencia constante da Corte IDH, tern estabelecido que uma lei 

interna (como a de Registros Publicos), nao deve ser interpretada ou aplicada de forma 

discriminat6ria, a luz do art. 24 c/c art. 1 da CADH. Neste sentido, destaca-se trecho do 

Caso Duque vs. Col6mbia40
, que versava sabre a discriminayao sabre acesso a beneficia 

previdenciario aos casais de orientayao homoafetiva: 

( ... ) el articulo 24 protege el derecho a "igual protecci6n de Ia 
ley". Es decir, el articulo 24 de Ia Convenci6n Americana 
prohibe Ia discriminaci6n de derecho, no s6lo en cuanto a los 
derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a 
todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicaci6n. En otras 
palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantia de un 
derecho convencional, incumpliria Ia obligaci6n establecida en 
el articulo 1.1 y el derecho sustantivo en cuesti6n. Si, por el 
contrario, Ia discriminaci6n se refiere a una protecci6n desigual 
de Ia ley interna o su aplicaci6n, el hecho debe analizarse a Ia 
luz del articulo 24 de Ia Convenci6n Americana en relaci6n con 
las categorias protegidas por el articulo 1.1 de Ia Convenci6n 41 . 

0 direito a igua]dade perante a lei, per se, deveria bastar para a aJterayaO 

do registro civil em relayao ao nome e tambem em relayao ao proprio genera. 0 registro 

ptiblico da pessoa natural nao pode ser encarado como urn fim em si mesmo, mas 

apenas como uma forma de proteger o direito a identificayao da pessoa. Nesse sentido, 

o principia da verdade real, que norteia a praxis cartorial deve ser aplicado ao caso para 

possibilitar a retificayao do registro, uma vez que tern por finalidade justamente a 

seguranya juridica, razao pela qual deve espelhar a realidade presente, considerand~ 

alteray5es relevantes ocorridas desde a sua lavratura, alem da forma como a pessoa e 
/ , 

autorreconhece e performa socialmente. 42 

39 http ://www.clam .org.br/uploads/conteudo/principios de_yogyakarta .pdf 
4° Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Repar 
Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 3 I 0, par. 94. 
4 1ld ., par. 94. 
42 Neste sentido, (STJ , RESP 1.072.402-MG, Rei. Min. Luis Felipe Salomao, DJO 4/ 12/2012). 
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Desta forma, para garantir e implementar os direitos constantes no art. 3, 

11 , 18 e 24 da CADH, em relac;:ao com o art. 1 (1 ), os estados devem adotar medidas 

para viabilizar que as pessoas trans possam promover a retificac;:ao do registro civil em 

relac;:ao ao nome e genero, independentemente da submissao a procedimentos cirt:u·gicos 

ou tratamentos hormonais, de forma a garantir o direito a identidade pessoal, ao nome e 

a igualdade perante a lei , promovendo-se a sua respectiva inclusao e integrac;:ao social. 

C.2 - Direito a vida, a integridade e a saude 

Outro eixo de analise, intimamente ligado as considerac;:oes anteriores, 

visa fundamentar o direito a retificac;:ao do registro civil independentemente de 

cirurgia ou tratamento hormonal, a luz do direito a vida, a integridade pessoal e a 

saUde. Os dois primeiros assim estao reconhecidos na CADH: 

Artigo 4. Direito a vida 1. Toda pessoa tern o direito de que se 
respeite sua vida. Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o 
momento da concepc;:ao. Ninguem pode 
ser privado da vida arbitrariamente. 

( ... ) 

Artigo 5. Direito a integridade pessoal 1. Toda pessoa tern o direito de que se 
respeite sua integridade fisica, psfquica 
e moral. 

0 sentido e alcance dos dispositivos acima elencados deve ser 

compreendido a luz do direito a saude, consagrado tanto no Pacto Internacional a(s' 
Direitos Economicos, Sociais e Culturais, como tambem no Protocolo 
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Conven9ao Americana sobre Direitos Humanos em materia de Direitos Economicos, 

Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador): 

Protocolo de San Salvador 

Artigo 10 - Direito a saude 

1. Toda pessoa tern direito a saude, 
entendida como o gozo do mais alto 
nivel de bern estar fisico, mental e 
social. 

Conforme nos ensma Szaniawski 43 
, "o direito a vida, o direito a 

integridade psicofisica e o direito a sat1de constituem o trinomio que informa o livre 

desenvolvimento da personalidade e a salvaguarda da dignidade do ser humano, 

traduzindo-se no exercicio da cidadania". Nesta mesma linha, a Corte Interamericana 

tern enfatizado, em sua jurisprudencia constante, que os direitos civis e politicos (como 

vida e integridade pessoal) sao indivisiveis, interdependentes e interrelacionados com os 

direitos economicos, sociais e culturais. 44 Em Suarez Peralta vs. Equador, inclusive, a 

Corte IDH destacou que "o direito a integridade pessoal se encontra direta e 

imediatamente vinculado com a aten9a0 a saude humana"45
. 

Em 2000, o Comite de Direitos Economicos, Sociais e Culturais 

(doravante CDESC), com atribui9ao para supervisao do PIDESC, editou a Observa9ao 

Geral n. 14, sobre o "Direito ao Disfrute do mais alto nfvel possfvel de saude"46
. Nesse 

sentido, o Comite define que: 

"La salud es un derecho humano fundamental e indispensable 
para el ejercicio de los demas derechos humanos. Todo ser 
humano tiene derecho al disfrute del mas alto nivel posible de 

43 SZANIA WSKI , Eli mar. Limites e Possibilidades do Direito de Redesignar;ao do Est ado Sexual. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 176. 
44 Corte IDH. Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de mayo de 20 13 . Serie C No. 261, par. 131. 
45 Corte IDH . Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador. Excepc iones Prelirninares, Fondo, Reparaciones ly 
Costas. Sentencia de 21 de mayo de 20 13. Serie C No. 261 , par. 130. , 
46 ONU. Cornite de Direitos Econ6micos, Sociais e Culturais. Cornentario Geral n. 14 (2000) sobre o 
direito a saude sexual e reprodutiva (artigo 12 do Pacto lnternacional sobre Direitos Econ6micos, S i 
e Culturais). E/C.12/2000/4. Disponfvel ern: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/200 1/1451 .pdf'?view. Acesso em: II fev 
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salud que le permita VIVlr dignamente. La efectividad del 
derecho a Ia salud se puede alcanzar mediante numerosos 
procedimientos complementarios, como la formulaci6n de 
politicas en materia de salud, la aplicaci6n de los programas de 
salud elaborados por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud 
(OMS) o Ia adopci6n de instrumentos juridicos concretos. 
Ademas, el derecho a Ia salud abarca determinados 
componentes aplicables en virtud de Ia ley ( ... ) El derecho a Ia 
salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El 
derecho a Ia salud entrafia libertades y derechos. Entre las 
libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, 
con inclusion de Ia libertad sexual y genesica, y el derecho a 
no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a tratamientos y experimentos medicos no 
consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a 
un sistema de protecci6n de Ia salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del mas alto nivel posible 
de salud. ". 47 

Posteriormente, o CDESC editou o Comentario Geral n. 2248
, sobre sat:1de 

sexual e reprodutiva, de forma a dar maior visibilidade para a analise do direito a partir 

de uma perspectiva de genero. Neste sentido, partiu-se do paradigma do "foco no 

sujeito" ao inves do "foco na enfermidade" ("person-centred" e nao ''diseased

centred") para a densificavao do contet:1do normativo do direito a saude; bern como no 

reconhecimento expresso das demandas especfficas das minorias LGBTl para a 

obtenvao do mais alto nivel de sat:1de possivel 49
. 0 instrumento jurfdico enfatiza 

47 ld; Par. I e 8°. 
48 ONU. Comite de Direitos Econ6micos, Sociais e Culturais. Comentario Geral n. 22 (2016) sobre o 
direito a saCtde sexual e reprodutiva (artigo 12 do Pacto lnternacional sobre Direitos Econ6micos, Sociais 
e Culturais). E/C.I2/GC/22. Disponive l em: 
http://tb internet.ohchr.org/ _layouts/treatybodyexternai!Down load .aspx ?symbo I no=E%2fC. 12%2 fGC%2 f 
22&Lang=en. Acesso em 12 dez 2016. 
49 Apesar desta abordagem ser implfcita ao Comentario Geral n. 22, esses paradigmas sao explicad~ 
de forma minuciosa em interessante texto veiculado no Boletim da Organizac;:ao Mundial da SaL~e./ • 
C.f. THOMAS, Rebekah; PEGA, Frank; KHOSLA, Rajat; VERSTER, Annette; HANA , Tomm , 
SAY, Lale. Ensuring an inclusive global health agenda for transgender people. Bulletin of the 
Health Organization 20 17;95: 154-156. Disponivel em: http://www.who.int/bulletin/volumes/ 
183913.pdf. Acesso em II fev 2017. 

~~ 
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expressamente a necessidade de combate a transfobia e a patologiza<;:ao da identidade 

de genero, ex vi: 

"Determinadas personas y grupos de poblaci6n que sufren 
formas multiples y concomitantes de discriminaci6n que 
exacerban Ia exclusion en Ia legislaci6n y en la pnictica, como 
las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgenero e 
intersexuales5 y las personas con discapacidad, tienen aun mas 
restringido el pleno ejercicio del derecho a Ia salud sexual y 
reproductiva. ( ... )La no discriminaci6n, en el contexto del 
derecho a la salud sexual y reproductiva, abarca tambien el 
derecho de todas las personas, incluidas las personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transgenero e intersexuales, a ser plenamente 
respetadas por su orientaci6n sexual, identidad de genero o 
condici6n de intersexualidad. La penalizaci6n de las relaciones 
sexuales consentidas entre adultos del mismo genero o Ia 
expresi6n de la identidad de genero es una clara violaci6n de los 
derechos humanos. Del mismo modo, las normas que 
disponen que las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transgenero e intersexuales sean tratadas como enfermos 
mentales o psiquiatricos, o sean "curadas" mediante un 
"tratamiento", constituyen una clara violaci6n de su derecho 
a Ia salud sexual y reproductiva. Los Estados partes tambien 
tienen Ia obligaci6n de combatir Ia homofobia y Ia transfobia, 
que conducen a Ia discriminaci6n, incluida Ia violaci6n del 
derecho ala salud sexual y reproductiva." 50 

Em 2015, diversos 6rgaos da ONU se reuniram conjuntamente para 

proferir uma declara<;:ao conjunta pelo fim da violencia e discrimina<;:ao contra as 

pessoas LGBTI. Dentre as medidas recomendadas, os 6rgaos (OMS, OIT, ACNUDI-1, 

UNDP, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNODC, UM Women, pr, 
UNAIDS) mencionam que os Estados devem garantir o reconhecimento legal d 

identidade de genero as pessoas trans sem a imposi<;:ao de "condi<;:5es abusivas"51
• / 

50 !d., par 2 e 23. 

5 1 OMS, OIT, ACNUDH, UNDP, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNODC, U Wom W ,p, 
UNAJDS. Declarayao Conjunta dos 6rgaos das Nayoes Unidas: pelo tim da violenci e discrh ina 
contra as pessoas lesbicas, gays, bissexuais, trans e intersex. Gene bra: Set 2015 . Di onivel em: 
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"A las personas trans se les suele negar el reconocimiento legal 
del genero en el que se identifican y enfrentan condiciones 
abusivas, como esterilizaciones, tratamientos o el divorcio con 
canicter forzoso para obtenerlo, por lo cual sufren situaciones de 
exclusion y marginalizacion. La exclusion de personas LGBTI 
de Ia elaboracion, aplicacion y seguimiento de las !eyes y 
politicas que les afectan perpetua su marginalizacion social y 
economica. "52 

Com base em todas as contribui<;oes acima elencadas, resta claro que o 

direito a saude engloba o direito individual de controle e decisao sobre as questoes que 

afetam o proprio corpo, relacionado com a sat1de sexual, reprodutiva e da propria 

identidade de genero. Da leitura conjunta do art. 3 e 4° da CADH, combinadas com o 

art. 10 do Protocolo de Sao Salvador, depreende-se que o Estado nao pode impor 

cirurgias ou tratamentos, como condi96es para o reconhecimento do direito a identidade 

de genero. 

Como mencionado, pessoas trans rompem com a identifica<;ao tradicional 

entre o que seria o sexo biologico, atribuido no nascimento e o genero expressado 

socialmente. Essa identifica<;ao subjetiva quanto ao genero diversa daquela esperada 

socialmente a partir da atribuivao de sexo (realizada quando do nascimento) e 

justamente o elemento que, numa sociedade excludente como a nossa, determina o 

tratamento periferico e discriminatorio que sofrem. 

0 direito a saude, nesse contexto, se traduz na busca do equilibria corpo

mente, estando ancorado, portanto, no direito ao proprio corpo e no direito a identidade 

sexual. Dessa forma, o referido direito esta intimamente relacionado ao propr~ 

reconhecimento do direito a retificavao de registro civil, uma vez que elemel)tO 

imprescindivel a plenitude da vivencia publica daquela pessoa. 

/ 

/ 

http ://www .who . int/hiv/pub/msm/Joint~LGBTI~Statement~ ES .pdf?ua= I. Acess2: 11 12 dez 2016 . 
52 !d., pag. 2. 
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Como visto actma, a retifica<;:ao do registro civil das pessoas trans e 

medida nao apenas compativel, como tambem obrigat6ria, diante da CADI-I, razao pela 

qual deve ser efetivada independente de restri<;:oes arbitnirias ou desarrazoadas. 

A lei nao preve nenhuma condicionante para o exercicio do direito a 
identidade pessoal e a inclusao social, portanto, nao devem os cart6rios extrajudiciais 

criar 6bices para a retifica<;:ao dos registros publicos. 

Pelo exposto, e importante enfatizar que o estado e proibido de condicionar 

a realiza<;:ao de cirurgia e/ou tratamento medico para 0 reconhecimento do direito a 
retifica<;:ao do registro. 

C.3 SOBRE 0 DEVER DE GARANTIR 0 ACESSO E A DISPONIBILIDADE 
DA CIRURGIA, QUANDO EST A FOR A VONT ADE MANIFEST A DO 
SUJEITO DE DIREITOS 

Por outro !ado, e importante enfatizar que o Estado deve garantir o acesso 

ao tratamento e a cirurgia, caso seja essa a vontade manifestada pela pessoa. Neste 

sentido, o CDESC tem destacado que o direito a sat:1de se volta ao dever de garantir 

condi<;:oes para que a pessoa desfrute o mais alto nivel possivel de saude de acordo com 

a sua condi<;:ao particular (paradigma person-centred), de acordo com as suas pr6prias 

escolhas sobre como dispor do proprio corpo e o bem-estar pessoal. Para tanto, o 

Comite elenca quatro fatores essenciais para mensura<;:ao do mais alto nivel de sat:1de 

disponiveis: disponibilidade (de programas e politicas publicas de saude, alem de 

estabelecimentos suficientes), acessibilidade (fisica, econ6mica, acesso a informa<;:ao e 

veda<;:ao a discrimina<;:ao de pessoas), aceitabilidade (cumprimento dos padroes de etica 

medica) e qualidade (equipe de atendimento capacitado, acesso a medicamentos e 

equipamentos hospitalares cientificamente aprovados). Destarte, os e lementos aci~ 

elencados devem ser observados para a frui<;:ao do direito a saude da popula<;:ao tJ:es/ 

/( 

D) DO DIREITO A RETIFICA(:AO ADMINISTRA TIV A / 
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Ah~m das considerac;oes acima abordadas, uma das questoes relacionadas a 

solicitac;ao de Opiniao Consultiva pela Costa Rica foi a indagac;ao sobre a viabi lidade de 

retificac;ao administrativa do genero e nome nos assentos de registro civil, sem a 

necessidade de recurso (ainda que de jurisdic;ao volunt<iria) ao judiciario. 

Alguns Estados-membros da OEA adotam procedimentos de jurisdic;ao 

voluntaria obrigat6ria (ou, em alguns casos, de jurisdic;ao contenciosa, quando o pedido 

e arbitrariamente negado administrativamente) como forma de garantir a implementac;ao 

do direito consagrado. Ainda que seja obrigat6ria a possibilidade de acesso a justic;a e 

recurso judicial por forc;a dos arts. 8 e 25 da CADH, e importante relembrar que esta 

garantia se volta a disponibilidade de remedios efetivos quando urn direito e vio lado. De 

forma primaria, o Estado deve adotar medidas (inclusive entre seus entes federados) 

para que as obrigac;oes convencionais sejam cumpridas ordinariamente pelos 6rgaos, 

servic;os publicos delegados e agentes privados. Tal possibilidade decorre do dever de 

adotar medidas administrativas para conformac;ao do Ordenamento interno as 

obrigac;oes internacionais (art. 2(1) c/c arts. 3,4,5, 11(2), 18, 24 da CADI-I e art. 6 do 

Protocolo de San Salvador). Assim, o processo judicial nao deve ser um caminho 

obrigat6rio para o reconhecimento, mas urn direito subjetivo que pode ser exercido, 

caso a obrigac;ao primaria estatal seja descumprida. Deve-se reservar o Poder Judiciario 

apenas para os casos em que, apesar da existencia de mecanismos internos para 

efetivac;ao, esses nao vierem a ser cumpridos adequadamente. Por isso, os Estados 

devem se organizar para remediar violac;oes e discriminac;oes estruturais observadas em 

seu territ6rio. 

Nao ha duvidas que a exigencia de previa submissao ao Judiciario (ainda 

que em carater de jurisdic;ao voluntaria) para a efetivac;ao do direito tornaria moroso o 

acesso e a fruic;ao da identidade de genero. 0 perigo nesta demora encontra-se 

evidenciado no risco de morte diario enfrentado pelas pessoas trans, que e agravado 
/\ 

pela resistencia notarial na retificac;ao do registro. Quanto mais tempo os cart6rios ~~/ 

extrajudiciais recusarem a retificac;ao, maior e o risco e sofrimento imposto a~pes as 

(!Y, 
/ ~/ 
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trans, a cada apresenta<;:ao diaria de documento civil as reparti<;:5es pttblicas e 

institui<;:5es privadas. 

Ademais, a exigencia de judicializa<;:ao constituiria urn tratamento 

discriminat6rio as pessoas trans, em rela<;:ao as pessoas cis, posto que estas nao 

necessitariam recorrer ordinariamente ao judiciario para o livre exercicio de seu direito 

ao nome e a identidade de genero. Tal situa<;:ao constitui franca viola<;:ao ao direito de 

igualdade perante a lei (CADH, art. 24). Vale lembrar que tal direito convencional deve 

a ser imediatamente cumprido pelos Estados, conforme destacado em Flor Freire vs. 

Equador 53 (caso LGBTI que versava sobre a discrimina<;:ao por orienta<;:ao sexual a 

partir da criminaliza<;:ao da conduta homossexual no ambito das For<;:as Armadas) . A 

prop6sito, a Corte enfatizou, naquela ocasiao que: "( ... ) as obriga<;:5es de direitos 

humanos derivadas da proibi<;:ao de discrimina<;:ao e do principia da igualdade perante a 

lei sao de cumprimento imediato" 54
. 

Finalmente, vale destacar que, diante da ausencia de regras claras, a 

discricionariedade ampla conferida aos cart6rios enseja discrimina<;:5es e dificuldade na 

frui<;:ao dos direitos. Conforme mencionado no Caso das NiFias Jean y Bosico vs. 

Republica Dominicana, a Corte Interamericana destacou que "a lei nao deve outorgar 

uma discricionariedade ampla ao funcionario do Estado que a aplica, sob pena de se 

criar urn espa<;:o para apari<;:ao de atos discriminat6rios"55 . 

Tendo em vista que no Brasil, o dever de garantir a viabiliza<;:ao da 

altera<;:ao do registro pela via administrativa deve ser cumprido. Apesar de as regras 

I~ 
53 Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cost<is. 
Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 3 15, par. 124. ~ '7 

54 ld ., 124. 

55 Corte IDH. Caso de las niftas Yean y Bosico Ys. Republica Dominicana. Sentencia de 8 de septiemb 
de 2005. Serie C No. 130.Par. 191. 
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existentes, per se, ja viabilizarem o reconhecimento do direito, e recomendavel a 

regulamentac;:ao da questao, de forma a permitir a realizac;:ao do procedimento para 

todos (art. 24 da CADH), com regras claras e uniformes, de forma celere e sem 

imposic;:ao de condic;:oes abusivas, como a exigencia de previa realizac;:ao de cirurgia ou 

tratamento hormonal (muitas vezes nao disponibilizados ou inacessiveis a partir do 

sistema publico de saude) ou de obrigatoriedade de autorizac;:ao judicial. 

VI - CONSIDERA<;OES FINAlS 

Em face de tudo o que actma se expos, requer premilinarmente a 

admissao das entidades acima descritas na condic;:ao de amicus curiae, com a juntada da 

presente manifestac;:ao aos autos. 

Quanto ao merito, opina-se que: 

1) Pela conjugac;:ao dos artigos 3, 4, 5, 11(2), 18 e 24 c/c art. 1(1) e 2 da 

CADH, conclui-se que os Estados devem garantir, sem qualquer 

discriminac;:ao baseada em identidade de genero ou orientac;:ao sexual, 

os direitos consagrados, o que inclui o direito a retiticac;:ao do nome e 

do genero no registro civil e nos documentos pessoais das pessoas 

trans. 

2) A retiticac;:ao do nome deve ser efetuada independentemente da 

previa submissao a cirurgia ou a tratamento hormonal; 

3) A retiticac;:ao do nome nao deve ser condic ionada a procedimentos de 1\ 
jurisdic;:ao voluntaria, reservando-se ao Judiciario a 
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situac;:oes contenciosas que constituam violac;ao aos direitos 

titularizados, com base nos arts. 8 e 25 da CADH. Em decorrencia 

disso, o Estado deve garantir a retificac;:ao do nome pela via 

administrativa, com fulcro nos artigos 3, 4, 5, 11 (2), 18 e 24 c/c art. 

l(l) e 2 da CADH. 

4) Apesar de nao ser condic;:ao para o pleno exercicio da identidade de 

genero, as pessoas trans devem ter acesso aos mais elevados niveis 

de tratamento de sa(tde e acesso aos procedimentos cir(trgicos 

existentes, sendo-lhes facultada a livre escolha sobre eventuais 

intervenc;:oes medicas no proprio corpo. 

Salvo melhor juizo, eis a contribuic;ao coletiva a esta Hononivel Corte. 

Brasilia, 14 de fevereiro de 2017. 

a-~~:ul 
Carlos Eduardo Barbosa Paz 

DEFENSOR PUBLICO-GERAL FEDE 

Edson Rodrigues Marques , 
SUBDEFENSOR PUBLICO-GERAL FEDERAL 

~ ce_ 4-~~1,_,_, .<_.> 

Francisco de Assis Nascimento N6btega 
SECRET ARlO GERAL DE ARTICULA(::AO INSTITUCIONAL- DPU 

Defensor Publico Federal 
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Defensor Regional De Direitos Humanos Em Brasilia/DF 

Gustavo Zortea 
Defensor Publico Federal 

- atua~ao perante o Supremo Tribunal Federal 

Pedro De Paula Lopes Almeida 
Defensor Publico Federal Em Recife/PE 

Membros do Grupo de Trabalho ldentidade de Genero e Cidadania LGBTI da 
DPU 

Emanuel Adilson Gomes Marques 
Defensor Publico Federal em Sao Paulo/SP 

Erik Palacio Boson 
Defensor Publico Federal em Feira de Santana/BA 
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Defensora Regional de Direitos Humanos na DPU/SP 
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Defensor Publico Federal em Belem/PA 
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Defensora Regional de Direitos Humanos em Manaus/AM 
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