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MEZACASA, Douglas Santos. A efetivação dos Direitos Humanos das pessoas 
transexuais: análise a partir da Opinião Consultiva nº 24/2017 da Corte 
Interamericana. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Ciências 
Jurídicas da UniCesumar: Maringá, 2018. 
 

 

RESUMO 

 

A análise da Opinião Consultiva (OC) nº 24/2017 emitida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos a fim de compreender como tal parecer estrutura-se como meio 
para efetivação dos direitos humanos de pessoas transexuais na contemporaneidade 
configurou-se como objetivo geral da presente investigação. Especificamente, a 
pesquisa atentou-se à verificação do avanço do direito a igualdade aos/às transexuais, 
e, ao reconhecimento da OC nº24/2014 como fator de inclusão social do grupo de 
minorias e efetivação dos direitos da personalidade, em especial ao nome. De cunho 
qualitativo, de caráter documental, a pesquisa realizou incursões pela Opinião 
Consultiva nº 24/2017 a partir de orientações da Análise de Conteúdo, de Laurence 
Bardin. Com base em textos do sociólogo Stuart Hall, estudioso dos Estudos Culturais, 
a pesquisa propôs-se ao diálogo entre esses estudos com as questões de gênero, 
traduzidas pela expansão das identidades no mundo globalizado. Ancorado nesses 
estudos, foi possível compreender a identidade trans a partir da constituição do gênero 
baseada na construção social do indivíduo e não apenas ao sexo biológico, o que 
desconstrói normas reguladoras de comportamentos associadas à cisnormatividade 
e à heteronormativdade presentes na sociedade contemporânea. Posteriormente, o 
texto evidenciou a origem da preocupação com os indivíduos e a fundamentação da 
gênese dos direitos humanos baseada na ética envolvendo sua proteção no âmbito 
regional, por meio do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em seguida, o 
texto concentrou-se na análise da Opinião Consultiva nº 24/2017, requerida pelo 
Estado da Costa Rica, a partir das categorias criadas com base na extração do 
conteúdo do documento, que acenam-se ao direito à igualdade e à não discriminação 
das pessoas LGBTI; ao direito à identidade de gênero e ao processo de mudança de 
nome; ao procedimento de alteração dos dados das pessoas transexuais e ao 
procedimento relativo às crianças. Dessas categorias, foi possível proporcionar o 
diálogo com outros autores que coadunam com a ideia dos juízes operadores do caso, 
chegando a conclusão de que a OC nº24/2017 é reconhecida como fator de inclusão 
social e capaz de propiciar a igualdade de direitos entre as pessoas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Transexual. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Opinião Consultiva. Identidade. Nome. 
 
 

 



 

MEZACASA, Douglas Santos. The implementation of the Human Rights of 
transsexual people: analysis based on Advisory Opinion No. 24/2017 of the Inter-
American Court. Dissertation presented to the Master's Program in Legal Sciences 
of UniCesumar: Maringá, 2018. 
 

ABSTRACT 

 
 The analysis of the Advisory Opinion (OC) nº24 / 2017 issued by the Inter-American 
Court of Human Rights in order to understand how it appears to be structured as a 
means for the realization of the human rights of transsexual people in contemporary 
times has been the general objective of the present investigation. Specifically, the 
research was aimed at verifying the advancement of the right to equality to 
transsexuals, and to the recognition of OC nº24 / 2014 as a factor of social inclusion 
of the minority group and effectiveness of the rights of the personality, especially the 
name. Qualitative, of a documentary nature, the research made inroads by Consultive 
Opinion nº24 / 2017, based on Laurence Bardin's Content Analysis guidelines. Based 
on texts by Stuart Hall, a scholar of Cultural Studies, the research proposed the 
dialogue between these studies with the issues of gender, translated by the expansion 
of identities in the globalized world. Anchored in these studies, it was possible to 
understand the trans identity from the constitution of the gender based on the social 
construction of the individual and not only on biological sex, which deconstructs norms 
regulating behaviors associated with cisnormativity and heteronormativity present in 
contemporary society. Subsequently, the text showed the origin of the concern with 
individuals and the foundation of the genesis of human rights based on ethics involving 
its protection at the regional level, through the Inter-American System of Human 
Rights. Next, the text focused on the analysis of Advisory Opinion No. 24/2017, 
requested by the State of Costa Rica, based on the categories created based on the 
extraction of the content of the document, which accentuate the right to equality and 
non-discrimination of LGBTI people; the right to gender identity and the process of 
change of name; the procedure for changing the data of transsexual persons and the 
procedure concerning children. From these categories, it was possible to provide a 
dialogue with other authors that are in line with the idea of the judges involved in the 
case, concluding that OC nº24 / 2017 is recognized as a factor of social inclusion and 
capable of promoting equal rights between people. 
 

 

KEY WORDS: Transsexual. Inter-American Court of Human Rights. Advisory 
Opinion. Identity. Name. 
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1 INTRODUÇÃO 

No transcorrer da história da sociedade ocidental, a sexualidade humana foi 

vivenciada e entendida de diversas maneiras. No século V a. C., demarcado pelo 

período clássico da Grécia Antiga, a pederastia era muito comum entre os homens, 

pois, era considerada uma prática pedagógica onde os homens mais experientes que 

transmitiam o conhecimento aos mais jovens1. Posteriormente, ela passou a ser 

reprimida por preceitos moralizantes que controlavam a sua prática e impediam as 

pessoas de vivenciá-las de maneira livre perante a sociedade. Tal repressão sexual, 

foi percebida na Idade Média, entre os séculos XII e XIII, momento onde a tradição 

judaico-cristã se expandiu pela Europa, instituindo uma perseguição ativa da Igreja 

contra os considerados “praticantes de sodomia2”3. Com o controle moralizante da 

Igreja Católica, a ideia do sexo estava muito interligada com o pecado, passando a 

permiti-lo, apenas, para a reprodução humana. As pessoas “desviantes” dessa norma 

reguladora, como os gays e os transexesuais, cuja prática passou a ser considerada 

como crime de sodomia, eram perseguidos, torturados e, muitas vezes, mortos. 

 Já na modernidade, no período do holocausto, liderado por Adolf Hitler, 

chefe do Partido Nazista entre os períodos de 1934 a 1945, pessoas identificadas com 

comportamento divergente da hetornormatividade e da cisnormatividade, foram 

obrigadas a usar um triângulo rosa costurado em suas vestes à altura do coração, no 

intuito de demarcá-las e diferenciá-las dos demais. Ainda, tinham a cabeça, a axila e 

a sobrancelha raspadas. Depois, eram submetidas ao ato denominado de 

“desinfecção”, caracterizado pela imersão do corpo em uma cuba com solução de 

cresol, até ingerirem o líquido para uma lavagem interna. Acreditavam que todo teor 

de suas características sexuais e de gênero diferentes seriam eliminadas por meio do 

vômito.  

Esse processo de desumanização dos indivíduos, de maneira diferente à esse 

período, ainda repercute na atualidade. A sexualidade, a identidade, as expressões 

                                                           
1 CORINO, Luiz Carlos Pinto. Homoerotismo na Grécia antiga – Homossexualidade e bissexualidade, 
mitos e verdades. Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – FURG, v. 19, n. 1, 
p. 19 – 24, 2006. 
2 Estilo de vida incompatível com os pressupostos fundantes da família patriarcal de tradição 
abraâmica. No caso da intolerância antihomossexual, é sobretudo graças ao dominicano Santo Tomás 
de Aquino (1225- 1274) que a sodomia passa a ser oficialmente considerada peccatum contra naturam, 
e os homossexuais confirmados como provocadores de castigos divinos e toda sorte de calamidades 
à cristandade.  
3 MOTT, Luiz. A revolução homossexual: o poder de um mito. REVISTA USP, n. 49, p. 40-59, 2001. 
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de gênero e a diversidade corporal ainda estão sujeitas a discriminação, violência e 

perseguição. De acordo com uma pesquisa realizada pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos nos países membros da OEA, no interregno correspondente a 

janeiro de 2013 até março de 2014, cerca de 590 pessoas LGBTI foram assassinadas 

e 176 sofreram ataques graves4. No Brasil, a ONG Grupo Gay da Bahia (GGB) 

registrou até setembro do ano de 2016, pelo menos 277 homicídios contra o público 

LGBTI5. Esses números apontam que a cada dia, uma pessoa é vítima de homicídio 

por conta do gênero ou sexualidade. Salienta que, atualmente, a rejeição de pessoas 

trans ou por qualquer outra identidade que fuja dos padrões tradicionais possam ser 

assimiladas ao racismo ou ao antissemitismo, como forma de demarcar o outro “como 

contrário, inferior ou anormal”6.  

Os alarmantes dados demonstram que o preconceito e a intolerância de 

gênero e de sexo ainda estão presentes no dia a dia da população LGBTI, 

demarcados pela transfobia ou pela homofobia. Essa estigmatização e marginalização 

da transexualidade e homossexualidade, ao longo da história, esteve presente em 

diversas instituições da sociedade, como na igreja, nas escolas, nas famílias e, 

também, nas áreas das ciências, como a medicina, onde tratou-se da 

homossexualidade e transexualidade como doença, e no campo jurídico, que por 

muito tempo suprimiu os direitos dessa categoria, onde até tempos rasos, não admitia 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não previa a possibilidade de alteração 

do nome do/a transexual.  

Atualmente, avanços nas garantias de direitos das pessoas LGBTI, em 

especial aos/às transexuais, estão sendo alcançados. Sob a ótica dos estudos 

culturais, tem-se que essas novas identidades estão ganhando cada vez mais forças 

e cada vez mais espaço na sociedade. O autor Stuart Hall, intelectual integrante 

desses estudos, mencionou em sua obra “A Identidade Cultural na pós- modernidade” 

que no mundo moderno no qual estamos inseridos, interligado com a expansão da 

globalização e da tecnologia, fez com que surgisse, o que ele chama de “crise de 

                                                           
4 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. CIDH expressa preocupação com a difusão da 
violência contra as pessoas LGBTI e a falta de dados coletados pelos Estados membros da OEA. 
Disponível em: < http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/153.asp>. Acesso em: 18.abr.2018. 
5 GRUPO GAY DA BAHIA. Relatório 2016: Assassinatos de LGBT no Brasil. 2016. Disponível em: 
<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/01/relatc3b3rio-2016-ps.pdf>. Acesso em: 18. Abr. 
2018. 
6 BORRILLO, Daniel. Homofobia – História e crítica de um preconceito. Belo Horizonte: Autêntica, 
2010, p. 13. 
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identidade”, fragmentando o ser humano moderno e modificando o entendimento dos 

seres sobre si mesmos e sobre o mundo, ficando no passado o modelo de identidade 

tradicional.  

Para a concretização da nova identidade de gênero, também é necessário 

que o direito auxilie e garanta um acesso pleno e efetivo de um dos direitos da 

personalidade humana: o nome civil. A alteração do nome civil do/a transexual o 

adequará a sua realidade fática com a realidade jurídica7. O distanciamento do nome 

civil com sua identidade de gênero (trans) pode gerar uma série de constrangimentos 

que ferem a dignidade humana do/a transexual e, por isso, destaca-se a necessidade 

de novas formulações jurídicas que auxiliem esse processo8. 

Dessa forma, no intuito de elevar a proteção do ser humano como eixo central, 

em meados do século XX, com o fim da 2ª Guerra Mundial, surge a consolidação do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esse movimento se desenvolveu devido 

aos violentos ataques sofridos pelas pessoas decorrentes do Governo de Hitler, à 

crença que essas violências poderiam ter sido evitadas se existisse um sistema que 

regulasse a proteção internacional dos direitos dos indivíduos.  

 A necessidade de reconstrução desses direitos emergiu por um paradigma 

ético que pudesse aproximar o ordenamento jurídico da moral9, afastando uma 

proteção reduzida somente do Estado, e criando uma ação global internacional mais 

eficaz, culminado na criação das Nações Unidas, com a adoção da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU, em 1948. A ideia de 

direito internacional dos direitos humanos, desenvolvida a partir da Declaração 

Universal foi de zelar por uma igualdade abstrata e formal, tendo em seu bojo a tônica 

da proteção geral. 

 Na mesma perspectiva, aparecem os sistemas regionais de proteção dos 

Direitos Humanos, originando o Sistema Interamericano de Direito Humanos, tendo 

como principal instrumento a sua Convenção, baseada no trabalho de dois 

importantes órgãos, quais sejam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 

                                                           
7 VIEIRA, Tereza Rodrigues. A vulnerabilidade do Transexual. In: SANCHES, Mário Antonio; 
GUBERT, Ida Cristina (orgs.). Bioética e Vulnerabilidades. Curitiba: Champagnat, 2012. 
8 WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; GHISLENI, Pâmela Copetti. O sistema interamericano de 
direitos humanos e a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos. Revista da Faculdade de Direito 
UFPR, v. 62, n. 2, p. 53-72, 2017. 
9 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4ª ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2000. 
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a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse Sistema estabeleceu um 

procedimento competente destinado a todos aqueles que foram vítimas de violação à 

seus direitos, dentre eles, à população LGBTI.  

Dessa maneira, o interesse por essa temática surge da preocupação do 

pesquisador com os direitos e garantias fundamentais da população LGBTI, em 

exclusivo, aos/às transexuais, fazendo com que a sua produção científica durante o 

percurso no mestrado, fosse voltada aos estudos de gênero e sexualidade no direito. 

Após a inserção dos estudos em seminários das disciplinas cursadas, em especial a 

disciplina intitulada “Direitos da Personalidade no Sistema Interamericana de Direitos 

Humanos”, quando deparado diante dos casos levados até a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos acerca da violação dos direitos LGBTI, sensibilizado e insatisfeito 

com a supressão de direitos ao grupo de minorias pelo qual é inserido, decidiu militar 

em razão da causa dentro da seara jurídica. 

No tocante à investigação dos/as transexuais, muitos estudos já foram 

realizados até o momento sob a ótica de diversas áreas, como a medicina10 11, a 

antropologia12 13 e o direito14 15. Porém, verifica-se que, ao menos no Brasil, poucas 

pesquisas debruçaram-se sobre análise da Opinião Consultiva nº 24/2017 como meio 

de efetivação dos direitos humanos aos/às transexuais, apontando para um campo 

fértil de investigação. Após buscas nos bancos de dados de teses e dissertações de 

diferentes programas de pós-graduação no Brasil, a pesquisa se fará inédita no campo 

investigativo, haja vista que a Opinião Consultiva da Corte Interamericana de Direitos 

                                                           
10 AMARAL, Daniela Murta. A psiquiatrização da transexualidade: análise dos efeitos do 
diagnóstico de transtorno de identidade de gênero nas práticas de saúde. Dissertação (Mestrado 
em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2007. 
11SAADEH, Alexandre. Transtorno de identidade sexual: um estudo psicopatológico de 
transexualismo masculino e feminino. Tese (Doutorado em Medicina) – Faculdade de Medicina de 
São Paulo – USP, São Paulo, 2004. 
12 BARBOSA, Bruno Cesar. Imaginando trans: saberes e ativismo em torno das regulações das 
transformações corporais do sexo. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade de São 
Paulo – USP, São Paulo, 2015. 
13 ZAMBRANO, Elizabeth. Trocando os documentos: um estudo antropológico sobre a cirurgia de 
troca de sexo. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 2003.  
14 DIAS, Jossiani Honório. Os enfrentamentos pertinentes a construção social dos transexuais: 
uma luta pela afirmação de seus direitos e conquistas perante a ordem jurídica brasileira. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, 
Maringá, 2017. 
15 SIMÕES, Fernanda Moreira Benvenuto Mesquita. Da transexualidade e dos direitos da 
personalidade: da perspectiva de uma inclusão legal. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) 
- Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Maringá, 2014. 
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Humanos foi proferida em novembro de 2017, demonstrando tempo insuficiente para 

outros estudos dissertativos até o momento.  

A presente investigação se baseará na verificação das conquistas dos direitos 

dos/as transexuais frente às decisões do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, em especial a Opinião Consultiva nº 24/2017, solicitada pela Costa Rica 

em Novembro de 2017, onde aquela reconheceu o direito à identidade de gênero dos 

indivíduos, opinando sobre o procedimento adequado a ser adotado pelos Estados 

signatários da CADH, no processo de mudança de nome dos documentos oficiais dos 

cidadãos residentes no continente Americano. Ainda, a Corte relaciona o caso com as 

crianças que se identificam como transexuais, apresentando uma forma apropriada e 

justa para que os menores possam exercer suas identidades de forma livre. Diante 

disso, a pesquisa busca analisar a Opinião Consultiva 24/2017 emitida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a fim de compreender como tal parecer 

estrutura-se como meio para efetivação dos direitos humanos de pessoas transexuais 

na contemporaneidade e, se a referida Opinião Consultiva pode ser considerada fator 

de inclusão social desse grupo marginalizado.  

Para realizar essa investigação, a pesquisa foi baseada na metodologia de 

Análise de Conteúdo, criado pela autora Laurence Bardin16, realizando uma análise 

qualitativa do documento, juntamente com a discussão e diálogo entre outros autores 

que pesquisam o assunto. Importante ressaltar que a metodologia de análise de 

conteúdo é constituída por três fases. A primeira, denominada de “pré-análise”. É o 

momento estabelecido para escolha dos documentos que foram submetidos à análise 

(corpus) e, elaborados a hipótese e os objetivos que a pesquisa almejou em seu fim17. 

Foi nesse momento em que houve a sistematização das ideias centrais do documento. 

No caso da pesquisa, esses documentos foram a Opinião Consultiva nº 24/2017 e a 

Solicitação de Opinião Consultiva realizado pelo estado da Costa Rica. Após a 

constituição do corpus, foi realizado a leitura flutuante do documento, como meio de 

reconhecimento e familiarização com o conteúdo ali inserido.  

A segunda etapa, denominada de “exploração do documento” consistiu no 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analógicos18. Essa etapa foi organizada por uma operação de classificação de 

                                                           
16 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento de gêneros, ou seja, foi o recorte dos elementos principais (ou que 

mais se destacaram) para a criação das categorias que foram analisadas na terceira 

fase. Como procedimento, destacou-se as palavras-chaves realizando um resumo dos 

tópicos encontrados no documento, o que originou nas temáticas das categorias 

escolhidas. Na terceira fase, compreendida pelos “resultados, inferências ou 

interpretações” consistiu na captação dos conteúdos contidos no material para a 

realização da imersão no diálogo com os demais autores e, consequentemente, 

buscou responder as questões problemas levantadas no início da pesquisa, 

respaldado pelo referencial teórico19.  

Para tanto, a presente pesquisa, que se compõe por três capítulos, estrutura-

se pela análise documental da Opinião Consultiva nº 24/2017 como fator de 

implementação dos direitos humanos às pessoas transexuais. No primeiro capítulo, 

será abordado as questões da identidade de gênero. Nele o pesquisador tentou 

demarcar seu referencial teórico com base no autor Stuart Hall, quando este refere-

se às identidades na pós-modernidade, demonstrando a transição das identidades 

dos sujeitos ao longo do tempo, até chegar, no que ele chama de Crise de Identidade, 

caracterizado pelo rompimento da ideia de identidade fixa e tradicional, podendo variar 

de diferentes formas e, em diferentes momentos da vida, tornando-as continuamente 

deslocadas. Pautado nessa ideia, os seguintes tópicos irão diferenciar sexo, 

sexualidade e gênero e identidades trans, no intuito de facilitar a compreensão do 

leitor, para os seguintes capítulos.  

No segundo capítulo, tratou-se de abordar a origem e as fundamentações dos 

direitos humanos, perpassando pela ideia da gênese da preocupação com os 

indivíduos pela igreja e pelos filósofos antigos e, posteriormente, analisando a 

fundamentação da criação desses direitos pautados das ideias dos negacionistas, dos 

jusnaturalistas, dos positivistas e da moral, até chegar aos sistemas regionalizados de 

proteção dos direitos humanos, a exemplo, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Por fim, o terceiro capítulo, tratou de abordar a análise documental da Opinião 

Consultiva nº 24/2017 emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 

                                                           
19 SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan.  Análise de conteúdo: exemplo de aplicação 
da técnica para análise de dados qualitativos. Qualitas Revista Eletrônica, v.16, n.1, p. 01-14, 2015. 
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dirão respeito à retificação dos documentos pessoais das pessoas transexuais e, 

opinando quanto ao melhor procedimento para essa mudança respeitando aos 

dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos, utilizando a metodologia 

de Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin.  
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2 AS IDENTIDADES MÚLTIPLAS NA PÓS-MODERNIDADE 

 

2.1 A desconstrução das identidades fixas 

As identidades das sociedades de hoje não são mais as mesmas das 

identidades do passado. Os velhos modelos estamentários instalados no passado, 

que guiavam o modo e estilo de vida de cada sujeito na estrutura social, demarcado 

por comportamentos dicotômicos implicitamente imposto a eles, ruíram com o advento 

na modernidade. Atualmente, pode-se perceber uma desconstrução da produção 

tradicional de identidades, substituídas por construções múltiplas de individualidades 

distintas20.  

A igualdade moderna foi substancializada pelo direito à diferença, e, a 

humanidade liberal, caracterizada pela classe burguesa e pelos proletariados, 

também foi substituída por múltiplas manifestações de humanidade presente no ser 

humano. Os autores Doglas Cesar Lucas e Fernanda Serrem mencionam que, 

definitivamente, o sujeito moderno “já não é mais somente operário ou burguês, ainda 

que continue sendo isso também. Ganham extrema visibilidade e clamam por 

reconhecimento sua condição religiosa, sua escolha sexual, seu gênero, etc”21.  

O ágil desenvolvimento tecnológico e científico de décadas que se passaram, 

juntamente com o acelerado processo de globalização mundial, fizeram ocorrer 

inúmeras mudanças na vida social dos seres humanos que transformou o mundo e 

revolucionou a forma do indivíduo se expressar e libertar na atualidade22. Stuart Hall, 

em sua obra “A identidade Cultural na pós-modernidade”, reflete que o mundo 

moderno, no qual estamos inseridos, está situado em uma época em que, devido a 

essas séries de transformações e mutações sociais, provocaram uma “Crise de 

Identidade”, que fragmentou o sujeito moderno e modificou o entendimento dos seres 

humanos sobre si mesmos e sobre o mundo23. 

 Stuart Hall, ainda menciona em sua obra, três momentos da história que 

diferenciam e delimitam diferentes tipos de identidade. O primeiro momento, ele traz 

                                                           
20 LUCAS, Doglas Cesar; SERRER, Fernanda. Direito, Identidade e uma nova agenda de conflitos: 
sobre a precariedade das grandes narrativas unificadoras e as possibilidades da mediação. Revista 
Direitos Sociais e Políticas Públicas (Unifafibe), v. 5, n. 2, p. 690-724, 2017. 
21 Ibidem. 
22 OLIVA, Thiago Dias. O discurso de ódio contra as minorias sexuais e os limites da liberdade 
de expressão no Brasil. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo – USP. São 
Paulo, 2014, p. 82. 
23 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
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o sujeito do Iluminismo, onde refere-se que o sujeito estava baseado em uma 

concepção da pessoa humana como sendo um indivíduo centrado, unificado e 

racional, possuindo uma identidade fixa que emergia do nascimento do ser humano e 

o acompanhava durante toda sua existência. Nesse momento histórico, havia-se uma 

concepção muito individualista acerca do sujeito e de sua identidade, “na verdade, a 

identidade “dele”, já que o sujeito do iluminismo era usualmente descrito como 

masculino”24. 

Posteriormente, o autor menciona o sujeito Sociológico, reflexo da 

complexidade do mundo moderno, compreendido pela interação com outros sujeitos 

importantes para ele e para a cultura, de forma que as identidades constituem o elo 

de ligação entre o eu interior com o exterior, ou seja, o sujeito continua sendo, em sua 

essência, o “eu real”, mas, “este é formado e modificado num diálogo continuo com 

os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem”25. 

Sendo assim, a identidade completa o espaço entre o mundo interior e exterior (mundo 

pessoal e mundo público), estabilizando, tanto o sujeito quanto o mundo cultural que 

ele reside26.  

Nessa ideia, o autor menciona o sujeito Pós-moderno. O sujeito que antes 

possuía uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado, “composto 

não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 

resolvidas27” e, ainda completa dizendo que: 

 
Correspondentemente, as identidades, que compunha as paisagens 
sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com 
as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, 
como resultados de mudança estruturais e institucionais. O próprio 
processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático28. 
 

Segundo o trecho citado de Hall, as identidades não são mais fixas e 

permanentes, mas, podem variar de diferentes formas em diferentes momentos da 

vida do ser humano, tornando-se as identidades continuamente deslocadas. Em uma 

de suas passagens, Hall ainda afirma que se temos uma identidade fixa desde o 

                                                           
24 HALL, Stuart. Op. cit., 2004, p.  
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, p. 11. 
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momento em que nascemos até o momento em que morremos, isso se deve pela 

“construção de uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa 

do eu”29.  

Coadunando com a ideia de Stuart Hall, o sociólogo Anthony Giddens, vem 

distinguir as sociedades tradicionais das modernas. Explicando que naquelas há uma 

veneração do passado e, que a tradição que o sujeito carrega, é um meio de lidar com 

o tempo e com o espaço, “inserindo qualquer experiência particular na continuidade 

do presente e do futuro”30 e, por isso, são estruturadas por práticas sociais 

recorrentes. Já as sociedades modernas, essas práticas sociais passam por 

constantes análises e reformulações, fazendo com que haja uma alteração 

constitutiva de seu caráter.  

Para explicar essas transformações na modernidade, Anthony Giddens elege 

três elementos que elucidam essa transição. O primeiro é o rompimento com as velhas 

formas de “comunidade”, demarcado no fim do século XIX e com aspectos 

conservadores, o que desencadeou a “desinstitucionalização” da vida privada e 

“demasiada institucionalização” da vida pública. O segundo recai na maneira como as 

instituições modernas assumem as áreas da vida social, despojando-as de conteúdos 

significativos inerentes a ela em sua essência. E, o terceiro, está ligado às práticas 

sociais cotidianas, relacionadas ao lugar, aos parentescos, às amizades e às relações 

sexuais que, em situações modernas, tornam-se ativamente ressurgentes31. 

Tais características difundem-se e contribuem para o alargamento das 

experiências humanas que se instituem a partir de novas dinâmicas sociais, 

produzidas em meio a uma série de transformações que afeta a vida social cotidiana 

devido ao dinamismo e à interferência nos hábitos e costumes tradicionais. Hall afirma 

que essa mudança da característica social é definida, além de outros fatores, pela 

globalização e pelo impacto que ela exerce na identidade cultural32. Segundo Giddens, 

“à medida em que áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas com 

as outras, ondas de transformações sociais atingem virtualmente toda a superfície da 

terra”33, motivo pelo qual justifica o ritmo e o alcance dessas mudanças. 

                                                           
29 HALL, Stuart. Op. cit., 2004, p. 13. 
30 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1991, p. 38. 
31 GIDDENS, Anthony. Op. cit., 1991, p. 41. 
32 HALL, Stuart. Op. cit., 2004, p. 14. 
33 GIDDENS, Anthony. Op. cit., 1991, p. 38. 



22 
 

 

 Tal pensamento, também pode ser encontrado na tese de doutorado de 

Rodrigo Bernardes Dias, doutor em Direitos Humanos pela USP, onde menciona que 

em decorrência do desenvolvimento da tecnologia e da ciência, somado por um 

acelerado processo de globalização, gerou diversas alterações simultâneas e 

interdependentes da sociedade que revolucionou a forma de viver do sujeito 

contemporâneo, tornando os instintos e tradições culturais obsoletos34. Em 

decorrência dessas alterações, implicam-se novos projetos sociais, novas 

oportunidades de intimidade e de autoexpressão35. Surge desse panorama, o anúncio 

de uma época de finalizações que retrata a noção de “ruptura” com a tradição, 

demarcando a época pós-tradicional, ou também, chamada, de pós-moderna.  

Devido à essa ruptura com a sociedade tradicional e, juntamente com a 

influência da tecnologia e do processo acelerado de globalização mundial, 

mencionado por Hall, transformações de identidades acabam por emergir na 

sociedade pós-moderna e, consequentemente, acabam gerando novas formas de 

expressões sociais, corporais e, também, de gênero. Viu-se, até aqui, que os velhos 

padrões fixos de identidade, como as do sujeito do iluminismo, trazido por Stuart Hall, 

dão lugar aos novos sujeitos que surgem com a pós-modernidade, caracterizada pela 

identidade plural, podendo o indivíduo possuir diversas identidades ao longo de sua 

vida, inclusive as identidades sexuais e as de gêneros.  

Nesse ínterim, os próximos itens do capítulo serão expostos no intuito de 

explicar e entender as nomenclaturas, os termos, as siglas, as classificações e os 

princípios que circundam as identidades sexuais e de gênero, no intuito melhorar e 

facilitar a compreensão do leitor quando adentrar ao Capítulo III dessa dissertação, 

que compreenderá a análise documental da Opinião Consultiva nº 24/2017, emitida 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

 

2.2 Sexo, sexualidade e gênero: (trans)itando entre identidades 

No mundo moderno, as culturas nacionais em que 

nascemos se constituem em uma das principais fontes 

de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas 

                                                           
34 DIAS, Rodrigo Bernardo. A incorporação dos direitos sexuais aos direitos humanos 
fundamentais. Tese (Doutorado em Direitos Humanos) – Faculdade de Direitos de São Paulo – USP, 
São Paulo, 2012. 
35 GIDDENS, Anthony. Op. cit., 1991, p. 41. 
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vezes dizemos que somos ingleses ou galeses ou 

indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso 

estamos falando de forma metafórica. Essas 

identidades não estão literalmente impressas em 

nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos 

nelas como se fossem parte de nossa natureza 

essencial.  

Stuart Hall  

O trecho extraído do livro “A Identidade Cultura na Pós-Modernidade” trabalha 

com o termo Identidade Nacional para exemplificar que a cultura nacional em que 

nascemos e somos inseridos, constitui-se como nossa principal fonte de identidade 

cultural, pois, a representamos por meio de discurso, a cultura que a nós foi 

implicitamente imposta e, posteriormente, materializada por meio dos dizeres. 

Continuamente, Hall explica que as identidades nacionais “não são coisas com a qual 

nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação”36. 

Isso significa dizer que o indivíduo não nasce com determinada identidade, mas, ele 

a reproduz pela forma implicitamente imposta, de acordo com a cultura local. “Nós 

sabemos o que significa ser inglês, devido ao modo como a “inglesidade” veio a ser 

representada” – como um conjunto de significados – pela cultura nacional inglesa”37. 

De igual forma, traça-se um paralelo com a identidade de gênero e de 

sexualidade. Quando um indivíduo nasce com o aparelho reprodutor masculino ou 

feminino, este tende a reproduzir, em todos os âmbitos de sua vida (ações, gestos, 

falas e tratamentos) a culturalidade “adequada” implicitamente imposta ao sexo 

masculino ou feminino. Por isso o discurso de que as meninas devem usar rosa e 

serem delicadas, e, os meninos devem usar azul e serem fortes, viris e provedores do 

sustento doméstico38. Isso acontece porque modelos atribuídos de comportamentos 

hegemônicos, baseados em uma normatividade dicotômica heteronormativa, que tem 

por referencial a dualidade do sexo biológico (macho e fêmea) necessariamente 

devem coincidir com a identidade sexual de homem ou mulher39. 

                                                           
36 Ibidem, p. 48. 
37 Ibidem. 
38 CAZELATTO, Caio Eduardo Costa. Do discurso de ódio homofóbico no Brasil: um instrumento 
violador da sexualidade e da dignidade da pessoa humana. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – UNICESUMAR, Maringá, 2017, p. 56. 
39 INTERDONATO, Giann Lucca. QUEIROZ, Marisse Costa de. Trans-Identidade. A transexualidade 
e o Ordenamento Jurídico. v.1. Curitiba. Appris, 2017. 
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A relação feita com ideia de Hall, serve para basearmos a diferença entre 

sexo, sexualidade e gênero, pois, gênero constitui um conceito operacional vinculado 

à diferenciação social dos sexos, diversa da diferenciação funcional da natureza ou 

da biologia40. Ou seja, a identidade não se esgota no sujeito de forma biológica, 

possuindo uma dimensão ulterior que possibilita perceber o indivíduo como o “eu” e, 

reconhece-lo pela sociedade como tal41. Por isso, importante inserir a diferença entre 

esses termos, segundo o entendimento de alguns autores contemporâneos, no intuito 

de informar o leitor acerca de nomenclaturas diversas que estão inseridas nesses 

contextos de identidades múltiplas.  

Ao falar de sexo, deve-se remeter a ideia de sexo biológico, referenciado pela 

característica específica relacionada ao aparelho reprodutor com os quais os 

indivíduos nascem (pênis e vagina), além de englobar o seu funcionamento e aos 

caracteres sexuais secundários decorrentes de produção de hormônios42. A partir 

disso, pode-se dizer que se uma pessoa nascer com as características biológicas da 

vagina, ela será considerada mulher e, se nascer com as características biológicos do 

pênis, será considerado do sexo masculino.  

Existe, ainda, uma terceira modalidade que é constituída pela pessoa que 

nasce com os dois aparelhos reprodutores sexuais, ou seja, com pênis e vagina. 

Esses indivíduos são denominados de intersexuais (popularmente ou vulgarmente 

conhecidos como hermafroditas), constituindo a letra “i” do acrônimo LBGTI. Essa 

população, em específico, representa cerca de 1 a 4 por cento da população 

mundial43.  

Sabe-se ainda que, no Brasil, ainda é comum que haja a prescrição de terapia 

hormonal ou a realização de cirurgia de correção de sexo, que é destinada a 

adequação da aparência e da funcionalidade do órgão genital, muitas vezes antes dos 

2 anos de idade. Porém, algumas das pessoas intersexuais que foram submetidas a 

este procedimento relatam que não se adaptaram e rejeitaram o sexo designado ao 

nascimento, reforçando uma linha de conduta que defende o adiamento do 

                                                           
40 Ibidem. 
41 GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. A transexualidade sob a ótica dos Direitos Humanos: uma 
perspectiva da inclusão. Tese (Doutorado em Direitos Humanos) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2012, p. 180. 
42 INTERDONATO Giann Lucca; QUEIROZ, Marisse Costa de; Op. cit., 2017, p. 35. 
43 GREENBERG, Julie A. Defining Male and Female: Intersexuality and the Collision between Law 
and Biology. TJSL Legal Studies Research Paper Archive nº 896307. Arizona Law Review, 1999. 
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procedimento cirúrgico até que a pessoa possa participar na tomada da decisão44. Tal 

conduta espelha-se no país de Malta, na Europa, que em 2015, foi criado a Lei de 

Identidade de Gênero, Expressão de Gênero e Características Sexuais, que torna 

ilegal aos médicos e demais profissionais, a prática da designação sexual sob o meio 

de intervenção cirúrgica ao menor de idade, cabendo a ele, somente, decidir quando 

tonar-se maior de idade45.  

Apresentadas as denominações derivadas dos sexos que estão instaladas na 

humanidade e, partindo da temática sobre identidades, é muito importante destacar 

que os seres humanos não são determinados, apenas, por suas características 

biológicas. O sujeito, inserido dentro da cultura e da linguagem, são os únicos seres 

que dão significado e valor às existências e às relações humanas46. Dessa forma, 

embora o sexo biológico seja determinado pela natureza desde o ventre da mãe, o 

modo com o qual o indivíduo se desenvolve a partir desse dado biológico, se dá de 

maneira particular decorrente da cultura e da história em que está inserido.  

Diferentemente do sexo, a sexualidade não se define exclusivamente, por 

meio do corpo (biológico), mas também, com as palavras, as imagens, o ritual e a 

fantasia47. Ao utilizar as palavras de Michel Foucault:  

 
A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 
não à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à 
grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a 
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 
conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 
encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias 
de saber e de poder48. 

 

Para Foucault, o gênero e a sexualidade não são criados no interior biológico 

humano, mas sim, a partir da compreensão como uma produção histórica, construída 

                                                           
44 SANTOS, Moara de Medeiros Rocha; ARAUJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de. Intersexo: o 
desafio da construção da identidade de gênero. Revista SBPH, v. 7, n. 1, p. 17- 28, 2004. 
45 MALTA. Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act. ACT XI of 2015, as 
amended by Act XX of 2015. To provide for the recognition and registration of the gender of a person 
and to regulate the effects of such a change, as well as the recognition and protection of the sex 
characteristics of a person. 14th April, 2015. Disponível em: 
<http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=1> Acesso em 15. 
set. 2018. 
46 INTERDONATO Giann Lucca; QUEIROZ, Marisse Costa de; Op. cit., 2017, p. 35. 
47 WEEKS, Jeffrey. O Corpo e a Sexualidade. In: LOURO, Guaciara L. (org.). O corpo educado – 
pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001, p. 06. 
48 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, p. 116, 
2011. 
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socialmente, como um mecanismo cultural de produção de simbolizações positivas49 

e não como mera categoria biológica do ser humano, mas como algo fornecido pela 

natureza.  

Ainda, pode ser compreendida como “uma série de crenças, comportamentos, 

relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas”50 e, por 

isso, ela pode ser exercida de diferentes formas, com parceiros do sexo oposto, do 

mesmo sexo, de ambos os sexos ou sem parceiros51. À essas variadas formas de 

expressar a sexualidade, atribui-se aos indivíduos o nome de heterossexual, 

homossexual, bissexual e assexual.  

Nesses novos cenários culturais decorrentes da modernidade, questões que 

envolvem a compreensão do que é ser homem e o que é ser mulher não estão 

associadas fundamentalmente com o sexo do corpo nato, o que implica em pensar 

em categorias que não são facilmente classificáveis e, por isso, interessa às esferas 

sociais e jurídicas, por exemplo. 

As pessoas heterossexuais são as pessoas que possuem afinidade sexual ou 

amorosa com a pessoa do sexo oposto52, ou seja, homem que sente desejo por 

mulher ou vice-versa. As pessoas homossexuais, sejam elas do sexo masculinos 

(gays) ou do sexo feminino (lésbicas)53, são pessoas que se sentem atraídas 

emocional, sexual ou afetivamente por outras pessoas do mesmo sexo biológico54. 

Aos bissexuais, atribui-se a característica de quem possui atração física e amorosa 

por ambos os sexos, ou seja, um homem pode ser atraído sexual e afetivamente por 

uma mulher ou por outro homem e, o mesmo se dá com as mulheres55. Assexuais são 

                                                           
49 FIANCO, Francisco. Sexualidade e tolerância: uma reconstrução dos argumentos principais de 
História da Sexualidade, de Michel Foucault. In: CANABARRO, Ronaldo; OLIVEIRA, Cinthia Roso; 
PICHLER, Nadir Antônio (orgs.). Filosofia e Homoafetividade. Passo Fundo: Méritos, p. 85-111, 2012. 
50 WEEKS, Jeffrey. Op. cit., 2001, p. 35. 
51 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-estruturalista. 
Petrópolis, RJ, Vozes, 1997, p. 14. 
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oposto. Curitiba: CRV, 2014, p. 82. 
53 JÚNIOR, Enézio de Deus Silva. Diversidade sexual e suas nomenclaturas. In: DIAS, Maria Berenice 
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conhecidas as pessoas que não sentem atração sexual e afetiva por nenhum dos 

sexos biológicos56. 

 Importante destacar o avanço da sociedade e do meio jurídico a respeito do 

tema. A autora Elizabeth Roudinesco, ao retratar as obras artísticas de Mário de Sá-

Carneiro, explica que, por muito tempo, o Cristianismo e todas as religiões 

monoteístas tratavam os homossexuais ou qualquer outro tipo de identidade que 

desviasse da heteronormatividade como figura paradigmática da perversidade, que 

assim qualificava-o pela escolha de um ato sexual em detrimento de outro57. Para a 

época, a sexualidade perversa se dava não apenas por essa condição religiosa, mas, 

também, pela negação da formação da família e de uma possível vontade de Deus na 

criação de apenas dois sexos58. Assim, essa ideia se propagou até tempos recentes.  

Contudo, essa referência antiga e retrógrada, passou a ser desconstruída com 

o avanço dos estudos identitários, principalmente no meio jurídico, com a evolução 

legislativa sobre o conceito de família. Para Valéria Silva Galdino Cardin, o conceito 

de família sofreu consideráveis variações “em decorrência do desenvolvimento social 

e econômico de cada civilização, o que levou à modificação da estrutura familiar”59, o 

que demonstra um desenvolvimento da sociedade no sentido de evidenciar a 

preocupação com a proteção do ser humano, ruindo um império do ter e sobressaindo 

à tutela do ser60.  

Com o avanço dos estudos da sociedade, como por exemplo, os Estudos 

Culturais trazidos por Stuart Hall, juntamente com os estudos de gênero ganhando 

cada vez mais espaço no meio científico, tem-se que a Identidade de Gênero está 

intimamente relacionada com o modo pelo qual cada pessoa se identifica com o seu 

sexo biológico61. A autora Elizabeth Zambrano, tece algumas considerações sobre a 

identidade de gênero considerando ser:  

 

A forma de um indivíduo se perceber e ser percebido pelos outros 
como masculino ou feminino, de acordo com os significados desses 
termos construídos pela cultura à qual pertence. É tudo o que a própria 
pessoa espera de si, em função de classificar-se, naquela sociedade, 

                                                           
56 BROTTO, Lori A; YULE, Morag. Asexuality: Sexual Orientation, Paraphilia, Sexual Dysfunction, or 
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58 Ibidem. 
59 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano moral o direito de família. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 65. 
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como homem ou mulher: o lugar simbólico a ser ocupado nas relações 
com os outros, os tipos de roupas que deve vestir, os comportamentos 
prescritos e os interditados, além dos sentimentos que se presume 
dever experimentar62. 

 

Contudo, a identidade de gênero pelo qual a pessoa se identifica, não 

necessariamente deve coincidir com o sexo com o qual ela nasceu. Judith Butler traz 

que o sexo é natural e, por sua vez, o gênero é construído, restando “que nesse caso, 

não a biologia, mas a cultura se torna o destino”63. Dessa forma, aceitar o sexo como 

um dado natural e o gênero como um dado construído e determinado culturalmente, 

seria o mesmo que, aceitar também, que o gênero expressaria uma essência do 

indivíduo64. Salienta que, aceitar o gênero como um dado construído socialmente, não 

significa rejeitar a biologia, mas é enfatizada a construção histórica e social 

reproduzida sobre as características biológicas65.  

A problemática da identidade de gênero é construída no instante em que 

algumas instituições sociais, como o Estado, as famílias tradicionais, as escolas e 

as igrejas expressam alguns discursos que carregam a representação binária do 

gênero e, que acabam influenciando a identidade sexual com a identidade de 

gênero66.  Segundo as autoras Valéria Silva Galdino Cardin e Fernanda Moreira 

Benvenuto: 

 

A identidade de gênero pode ser definida como a imposição que a 
sociedade faz de forma inconsciente rotulando como feminino aquele 
que nasce com vagina e masculino o que nasce com pênis, num 
processo contínuo de reconstrução ao longo do desenvolvimento da 
pessoa67 
 

Dessa maneira, as referidas instituições sociais acabam por tornarem-se 

reguladoras, não apenas das identidades, mas também, das relações afetivo-sexuais 
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dos indivíduos. Contudo, essas hierarquias, abalizadas na distinção sexual que 

naturalizam o ser homem e ser mulher, vem sendo contrapostas, tropeçando as 

convicções das pessoas que acreditam que a identidade dos indivíduos – como parte 

da espécie que se reproduz sexualmente – seja decorrência inevitável do corpo físico 

com o qual se vem ao mundo68.  

Essa ideia é confrontada quando se identifica que não é a presença dos 

cromossomos XX e XY (que origina a presença do pênis ou da vagina) que irão fazer 

com que uma pessoa seja homem ou mulher, pois, “a identidade de gênero, está muito 

mais ligada a um sentir-se homem e/ou mulher”69. Assim, as situações concretas de 

“desconformação” à essa norma social e cultural, podem demonstrar que as formas 

com que as pessoas vivenciam suas sexualidades são diversas e com combinações 

entre anatomia, identidades e desejos que, não raro, fogem à essa regra imposta, que 

é o caso dos/as transexuais.  

 

2.3 Identidades trans: Aspectos biológicos e sociais 

 

Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência 

em direção a uma maior interdependência global está 

levando ao colapso de todas as identidades culturais 

“fortes” e está produzindo aquela fragmentação de 

códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, 

aquela ênfase no efêmero, no flutuante, no 

impermanente e na diferença e no pluralismo cultural 

[...] Os fluxos culturais, entre as nações, e o 

consumismo global criam possibilidades de 

“identidade partilhadas”. À medida em que as culturas 

nacionais tornam-se mais expostas a influências 

externas, é difícil conservar as identidades culturais 

intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas 

através do bombardeamento e da infiltração cultural.  

Stuart Hall  
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Esse trecho extraído, novamente, da obra Identidade Cultural na Pós-

Modernidade, o autor Stuart Hall vem atribuir um processo de abandono ou 

enfraquecimento das “velhas” culturas tidas como fortes devido ao processo constante 

de globalização e, que essa globalização vem impactar na disseminação de novas 

identidades. Devido ao uso da tecnologia e da mídia, as experiências sociais acabam 

sendo reformuladas na pós-modernidade e auxiliam nas transformações “espaço-

temporais”, que acaba culminando na alteração do equilíbrio entre a sociedade 

tradicional e a sociedade moderna70.  

Ao relacionar essa parte da obra com os estudos de gênero, a autora Guaciara 

Lopes Louro71, diz que em uma noção universal de gênero e sexualidade, tem 

sustentado as práticas humanas atraídas por um padrão binário e heteronormativo. 

Contudo, com o avanço dos estudos culturais, identitários e de gênero, novas práticas 

de expressão do corpo e dos gestos, vem sendo fragmentadas por meio do uso da 

mídia e da tecnologia, que aproximam os estilos de vidas das pessoas e, 

consequentemente, naturalizam as “novas” identidades postas, que é o caso dos/as 

transexuais.  

Porém, embora os avanços desses elementos estejam ganhando força e que 

trazem uma visão romantizada das novas identidades, ainda se vive uma sociedade 

imperada por preceitos pautados num patriarcado capitalista e cristão, “em que a 

sujeição e dominação rege silenciosamente quaisquer relações, e a discordância ao 

modelo imposto está condenada à intolerância e à repulsa”72.  

Dessa forma, importante destacar alguns conceitos que permeiam as 

identidades trans no intuito de embasar os próximos capítulos que tratarão do 

reconhecimento de suas identidades na sociedade e, principalmente, na ordem 

jurídica referente aos direitos humanos.  

Primeiramente, entende-se que o chamado “papel de gênero” configura-se 

como o modo pelo qual as pessoas agem em diferentes situações conforme o gênero 

a elas atribuído e ensinado desde o nascimento, de acordo com o sexo que lhe é 
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configurado, contendo, portanto, seu papel de cunho social e não biológico73. Nesse 

ínterim, tem-se a nomenclatura de pessoas “cisgêneras”. O termo “cis” se constitui 

como uma preposição latina que, ao relacioná-la com o tempo, indica algo anterior ou 

interior e, ao relacioná-la com o espaço, refere-se a lugares próximos ou do mesmo 

lado74. A preposição “cis” rege o elemento posterior “gênero”, denominando o 

cisgênero, e, sendo assim, se a pessoa transgênera é o indivíduo que mudou de sexo 

tempos depois de seu nascimento (mudando para o “lado” oposto), cisgênero é a 

pessoa que se identificou e manteve seu sexo biológico e de registro75 (ficando do 

mesmo lado). A autora Letícia Lanz define que o cisgênero é: 

 
a pessoa que se encontra bem ajustada ao rótulo de identidade de 
gênero (mulher ou homem) que recebeu ao nascer em função do seu 
órgão genital (macho ou fêmea). Indivíduos cisgêneros estão de 
acordo, e normalmente se sentem confortáveis, com os códigos de 
conduta (incluindo vestuário) e papéis sociais atribuídos ao gênero a 
que pertencem, ao contrário de indivíduos transgêneros que, de 
muitas e variadas formas, se sentem desajustados em relação aos 
rótulos de gênero que originalmente receberam ao nascer76.  

 

Haley Kaas ainda completa dizendo que o cisgênero é a pessoa que o sexo 

designado ao nascer juntamente com o sentimento subjetivo de sexo, mais, o gênero 

designado ao nascer cumulado com o sentimento subjetivo de gênero, estão 

“alinhados” ou “do mesmo lado”, dando sentido a origem do termo “cis”77. Importante 

trazer aqui o conceito de cisnormatividade, que é a expectativa de que todas as 

pessoas sejam cisgêneras, e que “aqueles assignados machos ao nascimento 

crescerão para serem homens e aquelas assignadas fêmeas ao nascimento 
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crescerão para serem mulheres”78. Contudo, o pesquisador enfatiza que a 

cisnormatividade rebaixa as pessoas trans a uma categoria diferente/inferior das 

pessoas cis, o que gera uma imposição de norma que, consequentemente, suscita 

interpretação preconceituosa e capaz de gerar violência. Não existe norma/regra para 

definir o gênero.  

De maneira oposta, tem-se os/as “transgêneros” que, independentemente da 

orientação sexual, são “os indivíduos que ultrapassam as fronteiras de gênero 

construídas culturalmente para um e para outro sexo79”. A origem da palavra 

“transexualidade” é derivada do latim trans e sexualis, dando a noção de passagem 

de um sexo a outro80. A autora Maria Helena Diniz81, refere-se à essas características 

como uma condição sexual do ser humano que rejeita a sua própria identidade 

genética e, identifica psicologicamente com o gênero oposto. Trata-se de um drama 

jurídico-existencial por haver uma cisão entre a identidade sexual física e psíquica.  

Para Tereza Rodrigues Vieira, “o transexual se considera membro do sexo 

oposto, entalhado com o aparelho sexual errado, o qual quer ardentemente erradicar. 

O transexual masculino tem ego corporal e psíquico femininos82” e vice-versa. O autor 

Harper Jean Tobin reflete que o termo transexual denota indivíduos que desejam viver 

(ou realmente vivem) permanentemente no papel social do sexo oposto ao de seu 

nascimento. Considera ainda que toda pessoa possui uma identidade de gênero, e 

que essas pessoas procuram viver em um papel de gênero que busca alcançar 

atribuições consistentes com essas identidades. Assim, o autor menciona que para as 

pessoas transexuais, essas identidades e seu papel e, as atribuições desejadas por 

elas, diferem do gênero atribuído ao nascerem83. 
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Além dos/as transexuais, que compõem o acrônimo LGBTI, englobados 

dentro da expressão ‘transgêneros”, outras diversas demonstrações de identidades 

estão inseridas nessa modalidade, tais como travestis, drag queens, drag kings, os 

transformistas e outras(os)84. Ao contrário da transexualidade, a travestilidade 

constitui-se um campo de estudo pouco explorado pela seara da medicina ou da 

política pois, nenhuma dessas instâncias da sociedade abrange os travestis como 

suas prioridades para tentar explicá-las e/ou normalizá-las85. As pessoas travestis 

podem ser caracterizadas pelo uso de uma roupagem cruzada, por diversos motivos, 

tais como, defesa, fetichismo ou exposições, aceitando em seu psicológico, o sexo 

biológico designado ao nascer86.  

Os/as travestis não almejam uma redesignação sexual ou redesenho do corpo 

físico, “pois assumem comportamentos de vida sentimental e sexual que podem ser 

tidos como próprios da homossexualidade, da bissexualidade ou, até mesmo, da 

heterossexualidade87”. Porém, diversas são as definições de pessoas travestis, como 

homens que se vestem de mulheres e mulheres que se vestem de homens88”. Tem-

se o conceito de “pessoa fisiologicamente homem, mas que se relaciona com o mundo 

como mulher89”. E tem-se o conceito de que são “pessoas que se identificam com 

imagens e estilos de gêneros (masculinos e femininos) contrário ao seu sexo biológico 

(macho e fêmea)”90. Contudo, mesmo diante de inúmeros conceitos, a autora Juliana 

Frota da Costa considera que é possível observar que muitos conceitos estão 

atribuídos ao vestir-se de acordo com o sexo oposto91.  

Outra identidade derivada da transexualidade é a Drag Queen. A primeira 

palavra “Drag” é frequentemente entendida e associada a uma representação 

feminina carregada de uma ampla criação de identidade. E o segundo componente 
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do termo Queen, que inglês quer dizer rainha, vem expressar um componente teatral 

e performático92. Segundo a autora Jaqueline Gomes de Jesus, esta referencia que 

“artistas que fazem uso de feminilidade estereotipada e exacerbada em 

apresentações são conhecidos como drag queens, que são homens fantasiados como 

mulheres”93. Dessa forma, Drag Queen, são homens que se vestem com roupas 

femininas, de forma satírica e extravagante para o exercício da profissão em shows e 

outros eventos94. 

De forma contrária, tem-se os Drag king, que são as mulheres caracterizadas 

de forma caricata como homens, para fins artísticos e de entretenimento95. É a versão 

masculina da drag queen, tratando-se de uma mulher que se veste com roupas 

masculinas para fins de trabalho artístico96. A drag queen ou o dreg king, não deixam 

de se constituírem um tipo derivado de “transformistas”, onde o uso das roupas e 

demais acessórios “estão ligados a questões artísticas – a diferença é que a produção 

necessariamente focaliza o humor, o exagero”97. 

Essas identidades citadas, ganham cada vez mais espaço na sociedade 

moderna, o que reforçam a ideia trazida por Stuart Hall, onde reflete que as 

identidades se emergem na modernidade, apoiada pelo processo de globalização e 

que uma identidade totalmente unificada, completa, segura e coerente passa agora a 

ser mera fantasia, haja vista a força que essas novas identidades ganham na 

sociedade98. Anthony Giddens afirma que na modernidade reflexiva, o corpo 

ultrapassa seus limites biológicos, como um aspecto da natureza, governado de 

maneira fundamental por processos apenas marginalmente sujeitos à intervenção do 

ser humano99, o que mostra que as individualidades estão se sobrepondo às 

indiferenças.  

                                                           
92 SARID, Eden. Don’t be a Drag, just be a Queen - how drag queens protect their intellectual property 
without Law. FIU Law Review. Toronto, v.10, n. 01, p.133-179, 2014. 
93 JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos - 
Guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, para formadores de opinião. 
2. ed. Brasília: Fundação Biblioteca Nacional, 2012. 
94 ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Manual de 
Comunicação LGBT. Curitiba: ABGLT, 2010. 
95 JESEUS, Jaqueline Gomes de. Op. cit., 2012. 
96 ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Op. cit., 
2010. 
97 HSU, Kevin J; ROSENTHAL, A. M; MILLER, David I; BAILEY, Michael. Sexual Arousal Patterns of 
Autogynephilic Male Cross-Dressers. Arch Sex Behav, v.41, n.1, p.247 – 253, 2017. 
98 HALL, Stuart. Op. cit., 2004, p.59. 
99 GIDDENS, Anthony. Op. cit., 1991, p. 48. 
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As diferentes identidades que transitam na sociedade, em especial, as 

identidades trans, merecem ser tratadas com igualdade ética e normativa. 

Reconhecer essas variações identitárias significa perceber e reconhecer a diversidade 

sexual, respeitar a diversidade humana e contribuir para uma sociedade justa, diversa, 

livre e igualitária100. Para isso, é importante destacar o papel dos Direitos Humanos, 

que passam a consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado 

no respeito dos direitos essenciais dos seres humanos101, por meio da execução das 

normas jurídicas.  

Dessa forma, o sistema regional de proteção dos direitos humanos no 

continente americano, através da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao emitir 

a Opinião Consultiva nº 24/2014, esforça-se para propiciar aos/às transexuais, o 

direito de igualdade com as demais identidades presentes no contexto social, 

merecendo ser analisada com cautela, no intuito de assegurar os direitos da 

personalidade, em especial ao nome do/a transexual, inserido no ordenamento 

jurídico brasileiro, por meio do artigo 11 e seguintes do Código Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 KOTLINSKI, Kelly. (org). Legislação e Jurisprudência LGBTTT: Lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais, transgêneros. Atualizada até 09.2006. Brasília: ANIS, Coturno de Vênus, Letras 
Livres, 2007. 
101 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 29. Abr. 
2018. 
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3 OS DIREITOS HUMANOS E A SUA PROTEÇÃO NA ORDEM INTERNACIONAL  

A proteção dos direitos humanos decorreu das incessantes lutas de classes 

que almejavam suas conquistas por direitos, por garantias e por inclusão. Movimentos 

sociais preocupados com a marginalização deu seus integrantes resistiram a diversas 

ideologias que pairavam pela época em que se instalaram e, por isso, ganharam cada 

vez mais resistência ao decorrer da história. Diante disso, o autor buscou demonstrar 

na presente dissertação, a eficácia desses direitos como supressão de angústia e 

afago à vida de uma classe que, ainda, se encontra em estado de exclusão pela 

sociedade, a classe LGBTI. O Autor apoia seus anseios nos Direitos Humanos como 

forma de erradicação do preconceito e da propagação da diversidade. 

As buscas por essas conquistas estão sendo graduais. De igual forma há 

outros direitos já garantidos por diversos grupos de minorias que se encontravam em 

situação de vulnerabilidade. Por isso a importância da contextualização da gênese 

desses direitos, nesse capítulo, para compreender a necessidade de atribuição dos 

Direitos Humanos ao grupo LGBTI, que tão carece de proteção legal para alcançar o 

seu reconhecimento pelo Estado e pela sociedade.  

Parafraseando André de Carvalho Ramos102, os direitos humanos nasceram 

de “parto natural”, após uma gestação advinda de exaustivas conferências 

internacionais e diversas alterações nos textos dos projetos de tratados internacionais. 

Mas também, nasceram de “cesariana”, por meio das jurisprudências dos tribunais 

internacionais que, interpretaram esses direitos de maneira evolutiva, de modo a 

alcançar velhos direitos e criar novas esferas sociais de proteção.  

 

3.1 Direitos humanos: Origem e suas fundamentações 

A proteção dos direitos dos indivíduos que atualmente existe no cenário 

internacional é fruto de intensa luta de grupos preocupados com a justiça e o bem-

estar humano. Esses direitos configuram-se como uma das maiores proteções 

universais dos direitos e garantias do indivíduo, no que tange à sua proteção durante 

a história. A imersão do ser humano como eixo de proteção principal começou a 

ganhar força no panorama jurídico no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Contudo, a 

                                                           
102 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
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preocupação com a proteção com os indivíduos já vinha sendo resguardada 

anteriormente pelas igrejas e pelos filósofos antigos. 

Inicia-se, então, com a diversidade religiosa mundial, onde todas as principais 

religiões do mundo procuravam de um jeito ou outro, falar sobre as questões de 

responsabilidades e preocupações humanas103. A proteção do indivíduo defendido 

pelos preceitos religiosos surge com a afirmação da fé monoteísta. A história da 

criação do mundo por um Deus único e transcendente104, até os dias de hoje, é 

considerado como o ser maior que protege e guarda tudo o que há na terra. Para o 

Cristianismo, o papel da religião se dá pela busca da mensagem de igualdade e 

compaixão105. Segundo a Bíblia, o principal livro dos Cristãos, especificamente no 

capítulo 3, versículo 28 de Gálatas, expressa que “não há grego nem judeu, nem 

escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos somos um em Cristo”106, 

traduzindo a ideia de igualdade perante os homens.  

Da mesma maneira, outras religiões existentes procuraram de alguma forma 

pregar questões sobre essa responsabilidade107. No Hinduísmo, por exemplo, 

abordou-se a necessidade de comportamento moral, baseado na importância do 

dever de boa conduta para com as pessoas que estavam em estado de miséria ou 

acometidos por algum tipo de necessidade. Ela pregava a caridade e a compaixão 

pelas pessoas que não tinham o que comer, às pessoas doentes e aos desabrigados. 

No Judaísmo, elevaram-se a sacralidade do indivíduo dotado de valor e igualdade, 

compartilhando de algumas ideias de boa conduta como, a libertação dos oprimidos, 

partilha do pão com os famintos e de teto para os desabrigados. Os Budistas 

pregavam o respeito pela vida e pelo dever de compaixão, buscando a igualdade das 

raças por meio da renúncia da diferenciação das castas.  

Posteriormente, com a afirmação da racionalidade do ser humano, coloca-se 

uma nova justificativa para a sua eminente posição no mundo. A filosofia Grega 

desenvolveu a ideia de lei natural que tentou incluir a ideia de igualdade entre os 

cidadãos. A autora Dinah Shelton se refere para o filósofo Jean-Jacques Rousseau, 

                                                           
103 LAUREN, Paul Gordon. The Evolution of Human Rights: vision seen. 2. ed. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press. 2003. 
104 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
105 SHELTON, Dinah. An introduction to the history of international human rights law. GWU Legal 
Studies Research Paper nº. 34. Set. 2007. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1010489. Acesso 
em 23. Abr .2018. 
106 BÍBLIA SAGRADA. 156. ed. São Paulo: Ave Maria, 2003. 
107 Ibidem. 
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dizendo que todo indivíduo nasce livre com valor intrínseco e, ainda completa dizendo 

que John Locke ensina preceitos de igualdade, de acordo com os seguintes dizeres: 

 
Todo indivíduo no estado de natureza possui certos direitos naturais 
anteriores à existência de qualquer governo organizado. As pessoas 
nascem em um estado de perfeita igualdade e desfrutam de todos os 
direitos igualmente. Sociedades e governos são formados para 
preservar esses direitos, não para renunciar a eles108.  

  

Contudo, foi quando Ciro, O Grande, Rei dos Persas, após conquistar a 

Babilônia e tomar o poder, decidiu anunciar a libertação de todos os escravos e 

propagar a liberdade religiosa que os direitos humanos entraram em voga: 

 
Ciro, por sua vez, desejava agradar tanto os povos dominados como 
suas respectivas divindades, porque acreditava que a melhor maneira 
de manter seus domínios era através do desenvolvimento de uma 
política de tolerância e benevolência, em vez de crueldade e 
brutalidade. Foi exatamente esta política que levou ao fim do exílio dos 
judeus nas terras da Babilônia. Ciro declarou extinto o cativeiro de 
todos os povos e permitiu que os cativos, que assim quisessem, 
pudessem voltar às suas terras de origem. Os que decidissem retornar 
tinham autorização para estabelecer um governo próprio que deveria 
funcionar dentro da estrutura do Império Persa109. 
 

Com isso, as decisões tomadas por Ciro espalharam-se rapidamente para a 

Grécia, Índia e Roma. Percebeu-se também que as pessoas da época estavam 

seguindo determinadas leis, mesmo não estando ditas ou escritas pelo Cilindro de 

Ciro110. Dessa maneira, o primeiro passo acerca da positivação e proteção dos direitos 

humanos surgiu com o decreto de Ciro estabelecendo a liberdade dos escravos, a 

igualdade de raça e a liberdade religiosa111. 

Destaca-se ainda, na fundamentação do curso histórico da sociedade, o 

período Axial112 que, no centro do seu período, entre 600 e 480 a.C, existiram alguns 

autores que, mesmo estando em diferentes partes do mundo, desempenharam 

                                                           
108 SHELTON, Dinah. Op. cit., 2007. 
109 SOUZA, Joana D’Arc de. O movimento Apocalíptico em seu contexto sociopolítico e histórico. 
Revista Fragmentos de Cultura, v. 21, n. 1, p. 69-78, 2011. 
110 SILVA, Juscelino. A dialética da inteligência jurídica entre a complexidade social e a aplicação 
isonômica da lei. Revista Davar Polissêmica, v. 4, n. 1, p. 01-28, 2012.  
111 NOBRE, Dennis. Uma breve história dos Direitos Humanos. Justiça para Todos, 2016. Disponível 
em: <http://ajusticaparatodos.blogspot.com.br/2013/11/voce-conhece-historia-dos-direitos.html>. 
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112 Numa interpretação que Toynb‘ee considerou iluminante, Karl Jaspers sustentou que o curso da 
História poderia ser dividido em duas etapas, em função de uma determinada época, entre os séculos 
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para essa época, do período axial (Achsenzeit). 
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condutas em prol da humanidade, como Zaratustra na Pérsia e Pitágoras na Grécia. 

Cada um desses pensadores foram autores de visões de mundo que despertaram o 

papel dos seres humanos na sociedade113. 

No século V a.C., em Atenas, houve um impulso para a elevação do poder da 

democracia, baseado na supressão do poder político em relação ao do próprio povo, 

tornando o indivíduo, em si mesmo, como principal objeto de análise e reflexão. Nessa 

concepção de racionalização humana, esse período também ficou demarcado pela 

impulsão das religiões para a ética e com menos rituais e fantásticas. Então, foi a partir 

do período Axial que o ser humano passa a ser considerado em sua igualdade 

essencial, como ser dotado de razão e liberdade, não importando as diferenças de 

raça, cor, sexo e costumes sociais. Criaram-se, dessa forma, grandes princípios que 

estabeleceram as diretrizes fundamentais da vida, que se estendem até os dias de 

hoje114. 

 Dessa maneira, tanto a cultura religiosa quanto a filosofia exerceram papel 

fundamental para o desenvolvimento da proteção dos direitos humanos. Como visto 

não se falava de um direito propriamente dito, somente abordavam responsabilidades 

morais em relação ao ser humano. Os fundamentos subjacentes a esses deveres, 

como a igualdade, dignidade humana e sacralidade da vida, forneceram uma base 

para o conceito de direitos humanos115.  

No que se refere ao seu conceito, a definição do termo direitos humanos têm 

causado divergências de entendimentos nos autores especializados no assunto. 

Ainda, para os pesquisadores, existem diversos posicionamentos para os conceitos, 

desde os que negam os direitos humanos até aos que acreditam nesses direitos 

independentemente de regras positivadas116. 

O primeiro grupo de autores que fundamentam os direitos humanos, é o grupo 

dos negacionistas, onde referem-se que a fundamentação dos direitos humanos é 

impossível ou perigosa. Bobbio117, o principal defensor da teoria negacionista, acredita 

na impossível fundamentação absoluta dos direitos humanos por três motivos. O 

primeiro deles refere-se ao fato de que o autor considera a expressão “direitos 

                                                           
113 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., 2013. 
114 Ibidem. 
115 SHELTON, Dinah. Op. cit., 2007. 
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humanos” como definição vaga e, que ao mesmo tempo torna-se complexo defini-la, 

considerando, que quando definidas, são feitas de forma tautológicas, ou seja, 

expressa a mesma ideia de diversas formas distintas. Completa ainda que a definição 

é derivada e interpretada de diferentes modos, em conformidade com a ideologia 

assumida por cada intérprete. 

Segundamente, o autor nega a existência à fundamentação desses direitos, 

pois, acredita que os direitos humanos se constituem numa classe variável, se 

modificando de acordo com as vivencias históricas da época. Varia de acordo com as 

classes que estão no poder e das transformações técnicas. Por exemplo, os direitos 

declarados no século XVIII que, nem se quer mencionavam, como os direitos sociais, 

foram proclamados com ostentação na Assembleia Geral da ONU, em 1966.  Bobbio 

também considera não ser impossível prever que, futuramente, poderão emergir 

novas pretensões inimagináveis atualmente118. Para André de Carvalho Ramos, “seria 

impossível fundamentar de modo unívoco os direitos humanos, pois cada contexto 

histórico possuiria sua própria fundamentação” 119. 

O Autor ainda entende que os direitos humanos, além de mal definível e 

variável, a classe dos direitos dos seres humanos também é heterogênea, alegando 

que alguns direitos são incompatíveis entre si, contendo características conflitantes e 

devendo exigir a ponderação de acordo com o caso concreto. Ou seja, nas palavras 

do autor “são poucos os direitos considerados fundamentais que não entram em 

concorrência com outros direitos também considerados fundamentais”120. Estar-se-ia 

diante de um conflito de interesses principiológicos, pois, há certa convergência entre 

a censura e liberdade de expressão, ou, entre direito à imagem e o a liberdade de 

imprensa, por exemplo.  

Outros autores como, Peres Luño e Felix Oppenheim também negam a 

fundamentação dos direitos humanos por considerarem que esses direitos são 

consagrados por meio de juízo de valor e, aceitas por justificação pessoal de cada 

intérprete. Alguns ainda defendem que os direitos humanos são apreendidos por 

sentimentos morais, sobressaindo o juízo valorativo da superioridade dos direitos 

humanos121. 
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Já os direitos humanos na visão dos autores Jusnaturalistas, sustentam a 

ideia de que existem normas anteriores e superiores ao direito regulado pelo Estado. 

André de Carvalho Ramos122 refere-se que um dos percursores dessa corrente foi o 

teólogo São Tomás de Aquino, onde ensinava que a lei dos homens deveria obedecer 

à lei natural que era fruto na razão divina, mas perceptível aos homens.   

O período do século XVI em diante, foi demarcado pela substituição do direito 

natural pela ideia do Jusnaturalismo Moderno que buscava fundamentar-se na ideia 

da identidade da razão humana123. Já no século XVII, o filósofo Hugo Grotius, um dos 

iniciadores da teoria do Direito Natural Moderno, suscitou a existência do conjunto de 

normas ideais decorrentes da razão humana e, por isso, as leis elaboradas pelos 

legisladores humanos somente seriam válidas quando fossem ao encontro da lei 

natural124. 

Nesse ínterim, enquanto o jusnaturalismo clássico é pautado doutrinariamente 

pelo direito natural objetivo, o jusnaturalismo moderno trabalha com a ideia do direito 

natural subjetivo, defendendo por meio da subjetivação dos direitos naturais, a 

construção da teoria dos direitos do ser humano125, como também afirma a autora 

Maria Helena Diniz: 

 
Direito natural tornou-se subjetivo enquanto radicado na regulação do 
sujeito humano, individualmente considerado, cuja vontade cada vez 
mais assume o sentido de vontade subjetiva e absolutamente 
autônoma. Nesta concepção jusnaturalista a natureza do homem é 
uma realidade imutável e abstrata, por ser-lhe a forma inata, 
independente das variações materiais da conduta126. 

 

A característica da corrente Natural, então, é evidenciada por meio da visão 

teleológica e metafísica, prezando um direito preexistente ao direito positivado pelo 

ser humano, derivado da vontade de Deus. Por isso, sob essa ótica, os direitos 

humanos seriam os equivalentes contemporâneos do direito natural. Para tanto, à 

                                                           
122 Ibidem. 
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ótica do direito natural, os direitos humanos são considerados atemporais e inerentes 

à qualidade das pessoas de seus titulares127. 

A corrente positivista diverge da ideia jusnaturalista. Enquanto essa 

referenciava que os direitos humanos eram anteriores a qualquer lei humana, 

baseando-se o seu cumprimento na moral, na filosofia ou em ideologias, aquela se 

baseia na ideia da positivação da norma pela sua constituição propriamente dita. O 

positivismo, desenvolvido entre os séculos XIX e XX, revelou a ideia de um 

ordenamento jurídico produzido pelo ser humano na forma da pirâmide de hierarquia 

da lei. Para essa escola, os direitos humanos consistem na existência da lei positiva, 

conforme estabelecido por uma Constituição128. Segundo Fábio Konder Comparato o 

positivismo se baseia na ideia da formação da lei:  

 
Segundo a teoria positivista, o fundamento do direito não é 
transcendental ao homem e à sociedade, mas se encontra no 
pressuposto lógico (o “contrato social”, ou a norma fundamental) de 
que as leis são válidas e devem ser obedecidas, quando forem 
editadas segundo um processo regular (isto é, organizado por regras 
aceitas pela comunidade) e pela autoridade competente, legitimada de 
acordo com princípios também anteriormente estabelecidos e 
aceitos129. 
 

Dessa forma, o fundamento da existência dos direitos humanos para a escola 

positivista consiste na própria existência da lei, editada conforme manda a 

Constituição, justificando-os em sua validade formal, baseada da vontade da lei e 

oferecida pelo Estado130. Contudo, segundo o entendimento dos autores, a escola 

positivista é incompatível para justificar a origem dos direitos humanos, pois, a sua 

existência deve voltar a algo mais profundo e permanente do que a ordem estatal. O 

positivismo se satisfaz com “a validade formal das normas jurídicas, enquanto todo o 

problema situa-se numa esfera mais profunda, correspondente ao valor ético do 

direito”131. 

A diferença entre as escolas jusnaturalistas e positivistas é que os 

jusnaturalistas defendem que os princípios da moral e da justiça estão acima da lei e, 

para os positivistas, o referido princípio sequer pertence ao ordenamento jurídico 
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“inexistindo qualquer choque ou antagonismo entre a lei posta e moral”. Razão pela 

qual, surgiu uma nova fundamentação para os direitos humanos, a fundamentação 

moral132. 

Assim sendo, segundo a fundamentação moral, os direitos humanos 

consistem na subjetividade de sua origem, sendo criado a partir dos valores 

principiológicos e não da existência das regras133. O autor ainda ressalta que tal 

postura foi fortificada pelos aprofundamentos teóricos de Ronald Dworkin. Nesse 

sentido, os direitos humanos são direitos morais que derivam, fundamentalmente, dos 

valores morais da sociedade. Ao passo que a sociedade muda, os valores também 

são encaminhados à mudança e, deve o direito, acompanhar esse caminhar.  

Por esse pensamento, André de Carvalho Ramos explica que a moral integra 

a ordem jurídica interna por meio dos princípios, mesmo não estando positivados.  

Ressalta ainda que, os direitos morais vão além da exigência ética proposta pela ideia 

do jusnaturalismo, mas configuram como título que permitem a aplicação do direito. 

Essas normas de condutas derivam das reflexões morais a partir dos princípios do 

ordenamento jurídico, definindo os direitos humanos como direitos morais, ou seja, 

“como exigências éticas que compõem os princípios do ordenamento”134. 

Por isso, a fundamentação para os direitos humanos baseado na moral tem o 

objetivo de conciliar os direitos humanos baseados nas condutas éticas e reflexivas 

dos seres juntamente com o entendimento de direitos humanos a partir da 

positivação135. 

 

3.2 A internacionalização dos direitos humanos e suas gerações 

Embora o debate intenso acerca do fundamento dos direitos humanos 

decorrentes das correntes acima descritas, o pesquisador se direciona aos 

ensinamentos e entendimentos das autoras Flávia Piovesan, Hannah Arendt e Ignacy 

Sanches. Essas autoras defendem os direitos humanos não como sendo frutos dos 

direitos naturais, religiosos ou derivados da moral, mas por meio da institucionalização 
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de um “um construído da invenção humana, em constante processo de construção e 

reconstrução”136.  

Dessa forma, os direitos humanos são considerados direitos históricos, 

derivados de uma circunstância determinada, caracterizada por lutas de defesa em 

prol da liberdade em decorrência de velhos poderes e, nascidos de forma gradual, não 

todos de uma vez, nem de uma vez por todas137. A autora Flavia Piovensan cita em 

sua obra, os ensinamentos de Carlos Santiago Nino no sentido de que os direitos 

humanos são frutos de uma construção consciente que visa assegurar a dignidade 

dos seres e poupá-los do sofrimento e da dor em face da brutalidade do ser 

humano138. 

A partir de todo esse pensamento, tem-se a concepção Contemporânea dos 

direitos humanos oriundos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 

e, reiterados pela Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 1993139. 

Esse pensamento é decorrente da expansão da internacionalização dos direitos 

humanos que se deu a partir do fim da 2ª Guerra Mundial.  

Diante disso, é importante apresentar os precedentes que demarcaram o 

processo histórico da internacionalização dos direitos humanos, advindos do período 

posterior à segunda guerra mundial, em 1945. Porém, alguns marcos anteriores a 

esse período deram início à internacionalização dos direitos humanos. 

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do 

Trabalho foram três organizações que deixaram de visar e proteger arranjos e 

concessões recíprocas entre os Estados e passaram a se preocuparem com os 

direitos dos indivíduos, retirando o Estado como o único sujeito de direitos do âmbito 

internacional, rompendo com a ideia de soberania nacional absoluta140.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é considerada o antecedente 

mais próximo do atual Direito Internacional dos Direitos Humanos. Fundada em 1919, 

foi instituída como uma agência da Liga das Nações após a assinatura do Tratado de 

Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial141. No intuito de promover a Justiça 
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Social, seu objetivo principal foi de organizar e defender os direitos de todos os 

trabalhadores, constituindo a única organização que possui um sistema tripartite, onde 

o governo, empregados e empregadores participaram juntos da discussão acerca 

desses direitos (OIT).  

A Liga das Nações foi fundada em 1919, pelo Tratado de Versalhes, ao fim 

da Primeira Guerra Mundial. Também considerada uma organização no âmbito 

internacional, seu objetivo principal era servir de espaço para reuniões e discussões 

entre as nações no intuito de impedir novas guerras e a propagação da paz142. A Liga 

das Nações proporcionou melhores condições de trabalho e apoio econômico aos 

países pobres. Seu papel fundamental na história foi de ser a antecessora da 

Organização das Nações Unidas (ONU), posteriormente criada com o fim da 2ª guerra 

mundial. 

O Direito Internacional Humanitário é composto por um determinado conjunto 

de normas com o objetivo de reduzir os efeitos decorrentes de conflitos armados, no 

intuito de proteger pessoas que não participaram ou que deixaram de participar de 

conflitos. O Direito Internacional Humanitário se baseia em diversos tratados, em 

particular as Convenções de Genebra, de 1949, e os seus Protocolos adicionais 

(CICV). Sua missão é ajudar pessoas com deficiência, feridos, doentes, civis, 

crianças, mulheres, detidos e diversas outras ações tentadas em prol da humanidade. 

Contudo, embora existam esses precedentes que antecederam a 

internacionalização dos direitos humanos, eles somente se consolidaram 

efetivamente na ordem internacional, em meados do século XX, pelo período após a 

Segunda Guerra Mundial, em decorrência das atrocidades acometidas pelo governo 

de Hitler. 

Importante mencionar sobre os dizeres de Flávia Piovesan onde refere-se que 

“no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, torna-

se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de 

restaurar a lógica do razoável”143. Dessa forma, surge-se a necessidade de uma 

proteção aos direitos dos seres humanos, de uma maneira muito mais eficaz e, dessa 

necessidade, impulsionou-se à criação da internacionalização dos direitos humanos, 

instituindo órgãos sistemáticos normativos para regular essa proteção, originando, 

posteriormente, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945. 
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A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, 

costuma ser apresentada, em sua origem, como consequência da falta de solução de 

conflitos pela Conferência Internacional de Versalhes, que discutia questões 

levantadas acerca da Primeira Guerra Mundial. Os números de mortos da Segunda 

Guerra Mundial são extremamente maiores em relação à Primeira. Enquanto a 

Primeira Guerra fez surgir cerca de 4 milhões de refugiados no mundo, a Segunda 

originou mais de 40 milhões. Ainda, a Segunda guerra deixou cerca de 60 milhões de 

pessoas mortas, entre sua maioria, civis, militares e judeus, número esse seis vezes 

maior em relação à primeira144. 

Hitler perseguiu grupos de minorias que se encontravam na Alemanha, por 

não fazerem parte da classe biológica superior Ariana e, pela incompatibilidade de 

ideais religiosos, de cor e de gênero. Milhões de pessoas pertencentes a esses grupos 

foram exterminadas, entre elas, judeus, ciganos, negros e gays145. Diante das 

atrocidades vivenciadas à época, despertou-se uma preocupação com a vida e com 

a dignidade do ser humano, colocando sua proteção como eixo central de 

preocupação. “A necessidade de uma ação internacional mais eficaz na proteção dos 

direitos humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos”146, 

partindo da premissa que os direitos humanos não poderiam concentrar-se, apenas, 

no âmbito doméstico de um Estado, devendo ser considerado como um tema de 

preocupação global.  

Os comandos autorizados pelo governo da Alemanha contribuíram para que 

essa forma de responsabilidade estatal no âmbito internacional pudesse acontecer. 

Partindo dessa premissa, o processo de internacionalização dos direitos humanos 

objetivou preconizar a responsabilização dos Estados no âmbito universal, 

delimitando a sua soberania na ordem interna: 

 
A doutrina em defesa de uma soberania ilimitada passou a ser 
crescentemente atacada, durante o século XX, em especial em face 
das consequências da revelação dos horrores e das atrocidades 
cometidas pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra, 
o que fez com que muitos doutrinadores concluíssem que a soberania 

                                                           
144 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., 2013. 
145 CAYRES, Giovanna Rossetto Magaroto. CIDADE, Roberto Berttoni. As minorias, a condição de 
vulnerável e ações afirmativas. Anais do XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, Florianópolis 
– SC, p. 162-181, 2015.  
146 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2000. 



47 
 

 

estatal não é um princípio absoluto, mas deve estar sujeita a certas 
limitações em prol dos direitos humanos147. 
 

Em decorrência das consequências da Segunda Guerra, fez-se pensar que a 

sobrevivência da humanidade necessitava da união e cooperação de todos os povos, 

principalmente nas relações internacionais baseadas na defesa da vida e da dignidade 

da pessoa humana148, originando a partir dessa ideia, a Organização das Nações 

Unidas – ONU. 

As primeiras ideias sobre a criação da ONU derivou a partir dos 

representantes políticos de alguns países envolvidos na guerra, entre eles, Franklin 

Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill primeiro Ministro do 

Reino Unido e Josef Stalin, líder da União Soviética que, através da Carta do Atlântico, 

esboçaram suas pretensões de respeito e união entre os povos. Os países signatários 

firmaram o compromisso de estabelecer uma situação de paz, onde todos pudessem 

viver de forma segura dentro de suas fronteiras, livre de todo o medo e de miséria149. 

Posteriormente, reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, entre os dias 25 de 

abril e 26 de junho de 1945, representantes de cinquenta países redigiram e 

assinaram a Carta das Nações Unidas.  

Foi por meio dessa Carta que se deu início ao processo da proteção universal 

dos direitos humanos, constando em seu artigo 55 que a ONU promoveria “o respeito 

universal aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos, sem fazer 

distinção por motivos de raça, sexo, idioma ou religião, e a efetividade de tais direitos 

e liberdades”150. A Carta das Nações Unidas, portanto, foi o marco que 

internacionalizou os direitos humanos151. Com a criação da ONU, na expectativa e no 

anseio de findar os conflitos armados e pela busca da paz mundial, estabeleceu-se 

uma ideia de cooperação no âmbito internacional, cuja visão de Estado-Nação fora 
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superado por uma nova concepção de Estado, denominado de “Estado Constitucional 

Cooperativo”152.  

Para Peter Häberle153, essa concepção de Estado Cooperativo gerou novas 

perspectivas para o desenvolvimento da cidadania nos planos internacionais e 

internos. A ideia desse “novo” conceito é que a assistência mútua entre os estados 

signatários seja, também, de responsabilidades entre si pela busca e defesa das 

normas universais de direitos humanos. 

Para consolidar a ética e cooperação no âmbito internacional, foi adotado em 

10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

estabelecendo diversos valores comuns a serem seguidos pelos Estados 

signatários154. Ressalta-se que pela primeira vez, foi fixado na ordem internacional, 

deveres e direitos humanos que, até então, somente estavam inseridos em 

instrumentos normativos no âmbito doméstico dos países155. 

Os direitos humanos são as prerrogativas, compostas por direitos e garantias 

inscritas em tratados e costumes no âmbito internacional, elevando-se à tipificação no 

Direito Internacional Público156. Esses direitos formam um conjunto institucionalizado 

de garantias aptos a alcançar o respeito, a dignidade a proteção dos indivíduos contra 

o arbítrio do Estado, assegurando condições mínimas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana157. Guilherme de Assis Almeida e Silvia Menicuccio Apolinário 

referem-se a uma conquista histórica, a saber os seus dizeres:  

 
No sentido material, os direitos humanos podem ser definidos como 
um conjunto de faculdade e instituições que, em cada momento 
histórico, concretiza as exigências de dignidade, liberdade e igualdade 
humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos nacional e internacional. Em sentido formal, 
restrito e normativo, os direitos humanos seriam direitos que o Direito 
vigente qualifica como tais158.  
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Para Bobbio159 os direitos humanos são direitos históricos derivados de lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nasceram de modo gradual, 

não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Ou seja, a determinação dos 

direitos humanos foram surgindo na sociedade conforme esta se encaminhava para 

uma construção histórica. 

Na preocupação de resguardar todos esses direitos humanos abarcados pela 

sociedade internacional, a Declaração introduziu em suas cláusulas os direitos civis e 

políticos, caraterizados pela 1ª geração dos direitos fundamentais, e os direitos 

sociais, econômicos e culturais, demarcados pela 2ª geração dos direitos 

fundamentais. A partir dos acontecimentos históricos e de lutas sociais, foi se 

incorporando ao patrimônio do ser humano a possibilidade do reconhecimento e 

proteção de novos direitos que a humanidade vinha conquistando160, que é o caso 

dos direitos da sexualidade humana e demais direitos que circundam as minorias 

sexuais, passando a serem protegidas pelo ordenamento jurídico internacional.  

Considerando a criação e o desenvolvimento dos direitos humanos na 

sociedade e, objetivando a necessidade de compreender a aplicação desses direitos 

fundamentais protegidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, se faz 

importante destacar a forma pelos quais eles foram organizados, inseridos e 

protegidos em diferentes períodos ao longo da história. 

O surgimento dos direitos fundamentais possui ligação direta com os ideais 

revolucionários do século XIII, quais sejam, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

Tais ideais evoluíram conforme sua sequência temporal, estando a liberdade 

diretamente ligada com o direito de primeira geração/dimensão/onda, a igualdade com 

os direitos de segunda geração e a fraternidade com os direitos de terceira 

geração/dimensão/onda161.  

Essa proposta de triangulação dos direitos humanos dividida entre gerações, 

também chamada de Teoria das Gerações dos Direitos Fundamentais, foi 

apresentada em 1979, por Karel Vasak, em uma Conferência do Instituto Internacional 

de Direitos Humanos, localizado em Estrasburgo e inspirado no lema da Revolução 

Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade162. De acordo Karel Vasak citado por 
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Patrick Macklem, pesquisador da University of Toronto, ele refere-se que os direitos 

humanos passaram a existir em diferentes “ondas” no decorrer da história: 

 
[...] em outro ensaio publicado alguns anos, depois da UNESCO, sua 
contribuição para Courier, o próprio Vasak entendeu que a concepção 
dos direitos humanos capta gerações existência em diferentes 'ondas' 
ao longo da história. A primeira onda, que acompanhou a Revolução 
Francesa, deu origem à geração de direitos civis e políticos. Com a 
segunda onda, após a Revolução Russa de 1917, os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais ganhou reconhecimento universal. A 
terceira onda Acompanhado 'a emancipação dos colonizados e de 
povos dominados' no meio do século XX163. 

 

A explicação de Patrick Macklem nos impulsa a considerar as gerações dos 

direitos humanos em sua origem e, analisar os direitos individuais e coletivos 

decorrentes dos acontecimentos históricos globais ocorridos, despertando para uma 

maior necessidade de proteção dos direitos dos indivíduos. A partir da criação da ideia 

da triangulação dos direitos humanos proposta por Karel Vasak, diversas construções 

se formularam acerca da nomenclatura utilizada para demarcar o tempo na qual foram 

inseridos, tais como, gerações, dimensões, ondas, etc. Contudo, para fins dessa 

pesquisa, utilizar-se-ão como sinônimos.  

A partir dessa narrativa, a primeira geração dos direitos humanos se iniciou 

entre o final do século XVIII e pela primeira metade do século XIX. Seu primeiro 

reconhecimento se deu por meio das Constituições dos Estados Unidos da América, 

em 1787 e por meio da Declaração de Direitos da França, em 1789.  

Essa geração corresponde aos direitos civis e políticos do ser humano, 

derivados das Revoluções Americana e Francesa. Os direitos humanos foram 

conquistados a partir das reivindicações da burguesia onde exigiam respeito às 

liberdades dos indivíduos por parte do Estado164. Por isso, tais direitos estão 

intimamente ligados às obrigações de não fazer do Estado e dele não interferir na 

esfera individual do ser humano. 

Correspondem aos direitos e garantias de caráter individual, como por 

exemplo, a liberdade de religião, de consciência, liberdade de circulação e de 

expressão, o direito de propriedade, o da inviolabilidade de domicílio165 e, mais 

                                                           
163 MACKLEM, Patrick. Human Rights in International Law: Three Generations or One? London Review 
of International Law, v. 3, Issue 1, p. 61–92, 2015. 
164 MACKLEM, Patrick. Op. cit., 2015. 
165 LOBATO, Anderson Cavalcante. O reconhecimento e as garantias constitucionais dos direitos 
fundamentais. Cadernos de direito constitucional e ciência política, v. 6, n. 22, p. 141–159, 1998. 



51 
 

 

atualmente, os de liberdade sexual. Tais direitos são indisponíveis ao ser humano, 

pois, são direitos que ostentam uma pretensão universalista e abstrata166. 

Para o autor José Joaquim Gomes Canotilho, os direitos humanos de 

inspiração liberal são aqueles de autonomia e de defesa que possuem um caráter 

normativo de distribuição de competências entre o Estado e os indivíduos, ampliando 

o domínio da liberdade individual. Surgem a partir da ideia de que esses direitos são 

preexistentes a atuação do Estado, impossibilitando a interferência deste no âmbito 

interno do indivíduo (individualidade), salvo para proporcionar-lhes a máxima 

liberdade garantida167.  

Os direitos civis ou de liberdades individuais são aqueles direitos dos 

indivíduos que garantem uma integridade física e moral, que possam assegurar a 

personalidade de cada um, conforme os dizeres de José Adércio Leite Sampaio: 

 
[...] bem assim de correção procedimental nas relações judicantes 
entre os indivíduos e o Estado, asseguram uma esfera de autonomia 
individual de modo a possibilitar o desenvolvimento da personalidade 
de cada um [...] O Estado tem o dever de abstenção ou de não 
impedimento e de prestação, devendo criar instrumentos de tutela 
como a polícia, o Judiciário e a organização do processo168.  
 

Com o aparecimento e o desenvolvimento da industrialização no final do 

século XIX, como também em virtude do agravamento dos problemas sociais e 

econômicos que acarretaram abuso dos trabalhadores das fábricas, necessitou-se da 

figura Estatal para agir ativamente e regular essas relações de desigualdade, 

contribuindo para o surgimento dos direitos humanos de segunda geração.  

Os direitos de segunda geração nasceram no início do século XX, oriundos 

das más condições de trabalho exercidos pelos trabalhadores nas fábricas. Ainda, 

alguns movimentos sociais, como a Comuna de Paris e Cartista, na Inglaterra, 

contribuíram para a busca de melhores condições sociais dos indivíduos. Esse 

período ficou caracterizado pela defesa dos direitos sociais, culturais e econômicos, 

traduzidos pelo valor da Igualdade169. É estampado que nos direitos, estão presentes 

o processo de industrialização e os graves impasses socioeconômicos sofridos pela 
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sociedade ocidental, por volta da segunda metade do século XIX e início do século 

XX170.  

Tais direitos são compostos pelos direitos de igualdade latu sensu, a saber, 

os direitos econômicos, sociais e culturais e, também, os direitos da coletividade, 

introduzido no constitucionalismo do Estado social, depois que germinaram de obra 

de ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nesse cenário, a intervenção 

Estatal impactou diretamente na construção do ideal do estado de bem-estar Social, 

cuja finalidade era garantir materialmente os direitos sociais, como a saúde, a 

educação, a segurança, etc171. 

Uma das diferenças entre os direitos de primeira e de segunda 

geração/dimensão/onda, estão ligados a presença do Estado, pois, na primeira é 

verificado a abstenção do Estado de qualquer forma de intervenção na vida privada, 

garantindo aos indivíduos o direito fundamental da liberdade. Já na segunda, 

constituem a base jurídica do estado de bem-estar, exigindo a sua participação 

positiva para a efetivação desses direitos. Portanto, tem-se a presença estatal não-

intervencionista (primeira geração) e a intervencionista (segunda geração)172. Assim, 

demarca o autor André Ramos Tavares: 

 
O Estado passa do isolamento e não-intervenção a uma situação 
diametralmente oposta. O que essa categoria de novos direitos tem 
em mira é, analisando-se mais detidamente, a realização do próprio 
princípio da igualdade. De nada vale assegurarem-se às clássicas 
liberdades se o indivíduo não dispõe das condições materiais 
necessárias a seu aproveitamento. Nesse sentido, é que se afirma que 
tal categoria de direitos se presta como meio para propiciar o desfrute 
e o exercício pleno de todos os direitos e liberdades. Respeitados os 
direitos sociais, a democracia acaba fixando os mais sólidos pilares173. 

 

Esses direitos localizam-se na esfera dos direitos pragmáticos, pois não são 

compostas pelas garantias processuais que protegiam os direitos de primeira 

geração/dimensão/onda174. Os direitos de segunda geração são os direitos de caráter 

coletivo, como o direito a greve, reunião ou ainda, os direitos à participação política 
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dos cidadãos e a possibilidade de criações dos partidos políticos, reconhecidos, 

também, como os direitos a “liberdade social”. Anderson Calvacante Lobato ainda 

complementa dizendo que, no Brasil, o maior exemplo desses direitos foi a criação da 

Constituição de 1891175. 

Como consequência das ações e lutas para garantir o respeito e outras 

prerrogativas no âmbito universal aos grupos das minorias, surge a terceira geração 

dos direitos humanos, tracejada pelo caráter da solidariedade e da fraternidade, 

inadmitindo todas as formas de preconceito ou de discriminação, conquistando assim, 

os chamados “novos direitos”, sendo eles, o direito a paz, ao desenvolvimento, ao 

meio ambiente, a comunicação, a autodeterminação dos povos e o direito ao 

patrimônio comum da humanidade176.  

Para Nestor Sampaio Penteado Filho esses direitos são os que decorrem de 

grandes alterações sociais na esfera internacional ensejada pela globalização da 

economia, avanços tecnológicos e científicos, tais como, a viagem ao espaço, 

robótica, avanço da Internet, todos direcionando ao avanço da qualidade da vida 

humana177. Percebe-se também uma maior cautela com o meio ambiente. O autor 

ainda considera que nesse momento, o sujeito está mais inserido na sociedade, 

traduzido nos valores da solidariedade. 

Ainda, segundo alguns autores esses direitos são denominados de direitos 

difusos, metaindividuais ou transindividuais pois são extensíveis a toda a sociedade 

ou parte dela que interessar, não se restringindo apenas a um único indivíduo. O autor 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto enfatiza: 

 
Interesses ou direitos coletivos são variedades ditas metaindividuais, 
porque sua titularidade se estende a um grupo determinado de 
pessoas, ligado por uma relação que, solidarizando-se, os tornam 
indivisíveis em seu exercício. Interesses e direitos difusos também são 
metaindividuais, porque sua titularidade se estende a um número 
indeterminado de pessoas, envolvendo toda a sociedade ou 
segmentos dela, tendo em comum, como liame, que as solidariza, uma 
circunstância de fato juridicamente relevante, sendo indivisíveis em 
seu exercício.  
 

O entendimento de Paulo Bonavides, ao se posicionar sobre os direitos de 

terceira geração, nos direciona para o seguinte:  

                                                           
175 LOBATO, Anderson Cavalcante. Op. cit., 1998. 
176 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 58. 
177 FILHO, Nestor Sampaio Penteado. Op. cit., 2009. 
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Com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta 
historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo 
teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração 
tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não 
se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 
indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro 
por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo 
de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade 
concreta178 
 

Ao definir esses direitos, Antonio Carlos Wolkmer vai ao encontro da ideia de 

Bonavides, afirmando serem considerados os direitos metaindividuais179. Diz ainda 

que o titular desses direitos não é mais voltado para a centralização de um único 

indivíduo, mas, sim, na proteção de uma categoria ou grupos de pessoas (família, 

povo, nação, etc.) onde não se enquadram nem na esfera pública e nem na privada. 

Na mesma direção, Valério de Oliveira Mazzuoli destaca os direitos pautados no 

princípio da fraternidade e os exemplifica com o direito ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente, à comunicação, ao patrimônio comum da humanidade e a paz180. 

Paulo Bonavides se posiciona favorável a uma quarta geração dos direitos 

humanos, que diz respeito a globalização política, no sentido de uma universalização 

no plano institucional, composta pelo direito a democracia direta e a informação, bem 

como pelo direito ao pluralismo. 

 
O direito à democracia, condição essencial para a concretização dos 
Direitos Humanos. “Mais do que um sistema de governo, uma 
modalidade de Estado, um regime político e uma forma de vida, a 
democracia, nesse final de século, tende a se tornar, ou já se tornou, 
o mais recente direito dos povos e dos cidadãos. É um direito de 
qualidade distinta, de quarta geração181. 

 

 Essas conquistas surgiram na última década por conta do desenvolvimento 

e do avanço tecnológico, evocando algumas reivindicações da sociedade, tais como 

as controvérsias que transcorrem da tecnologia, direitos a manipulação genética, 

biotecnologia, mudança de sexo, etc182. Ademais, há que se destacar o avanço do 

construído doutrinário ao alcançar a sétima geração dos direitos humanos.  

                                                           
178 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
179 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. cit., 2013. 
180 MAZZUOLI Valério de Oliveira. Op. cit., 2014. 
181 MBAYA, Etienne Richard. Gênese, Evolução e Universalidade dos Direitos Humanos Frente à 
Diversidade de Cultura. Revista Estudos Avançados - USP, v. 11, n. 30, p. 14-41, 1997, p. 20.  
182 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2008. 



55 
 

 

Apesar do reconhecimento recente desses direitos, em princípio eles 

representam novas possibilidades e ameaças aos direitos a privacidade e a liberdade, 

ou seja, apresentam novas reivindicações na proteção ao princípio da dignidade da 

pessoa humana.  São reconhecidos como os direitos das minorias, pois, somente 

terão eficácia após o Estado assumir um papel democrático de forma globalizada, de 

forma a respeitar e garantir as novas identidades dos indivíduos sem qualquer tipo de 

preconceito ou discriminação183. 

Dessa forma, a Corte Interamericana de Direitos Humanos visa proteger todas 

as dimensões dessas garantias, pactuada pelos países do continente Americano na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência 

Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em San José, na Costa Rica, 

em 22 de novembro de 1969. Em específico, demonstra-se que os direitos da quarta 

geração estão postos a proteger os procedimentos relacionados a bioética e as 

alterações de sexo, se desejada pelos transexuais, ressaltando a proteção desse 

grupo de minorias no âmbito internacional. 

 
3.3 Da regionalização da proteção humana: O sistema interamericano de direitos 
humanos 

Os sistemas regionais de proteção e promoção dos Direitos Humanos foram 

se estabelecendo na medida em que os Estados assumiam a importância desses 

direitos no âmbito interno, como fundamento para a construção e a sobrevivência de 

um Estado Democrático184. 

Atualmente, existem três sistemas distintos de proteção e preservação dos 

direitos humanos, sendo eles, o Sistema Europeu, Sistema Americano e Sistema 

Africano de Direitos Humanos. Cada um desses sistemas surgiu em períodos e 

contextos históricos diferentes, sendo o Sistema Europeu (1951) o mais consolidado 

e amadurecido, onde exerceu forte influência para a criação dos outros dois e, o 

Sistema Africano (1986) o mais recente, estando ainda, em processo de consolidação 

e construção185. 

                                                           
183 CAZELATTO, Caio Eduardo Costa. Do discurso de ódio homofóbico no Brasil: um instrumento 
violador da sexualidade e da dignidade da pessoa humana. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – UNICESUMAR, Maringá, 2017. 
184BICUDO, Hélio. Defesa dos direitos humanos: sistemas regionais. Revista Estudos 
Avançados, v.17, n. 47, 2003. 
185 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2017. 
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Como objeto de estudos do presente caso, o Sistema Interamericano é o 

sistema no qual se encontra em uma posição intermediária em relação aos outros 

dois. O protecionismo regionalizado das Américas é demarcado por um contexto 

histórico peculiar, tratando-se de uma região com alto índice de exclusão e 

desigualdade social.  A autora Flávia Piovesan ressalta que os motivos por esse 

elevado índice: 

 
A região ainda convive com as reminiscências do legado dos regimes 
autoritários ditatoriais, com uma cultura de violência e de impunidade, 
com baixa densidade de Estados de Direito e com a precária tradição 
de respeito aos direitos humanos no âmbito doméstico. [...] Dois 
períodos demarcam, assim, o contexto latino-americano: o período 
dos regimes ditatoriais e o período de transição jurídica aos regimes 
democráticos, marcado pelo fim das ditaduras militares, na década de 
1980, na Argentina, no Chile, no Uruguai e no Brasil186. 

 

Assim, o continente ainda enfrenta diversos desafios na busca pela 

democracia e pela extinção da desigualdade social, por meio da efetivação dos 

direitos humanos, no âmbito interno de cada Estado e no continente. O Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos se originou a partir da aprovação da Declaração 

Americana de Direitos e Deveres do Homem, em abril de 1948, na cidade de Bogotá, 

na Colômbia. Contudo, embora o sistema tenha sido criado em 1948, ele somente 

tomou formato a partir da criação da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos187, cujo seu objetivo principal é obter um regime de liberdade pessoal e de 

justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do ser humano dentro do 

continente Americano188.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos constitui-se como o 

instrumento de maior importância no sistema Interamericano onde, também é 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, por ter sida assinada nessa 

cidade, em 1969 e, entrando em vigor somente nove anos depois de sua criação, em 

1978.  O papel da Convenção Americana é de reconhecer e assegurar um rol de 

direitos civis e políticos como, direito à vida, o direito a não submissão de escravidão, 

privacidade, igualdade perante a lei, direito ao nome, entre outros.  Destaca-se que a 

                                                           
186 PIOVESAN, Flávia. Ius Constitutionale Commune latino-americano em Direitos Humanos e o 
Sistema Interamericano: perspectivas e desafios. Revista. Direito & Práxis, v. 08, n. 2, p. 1356-1388, 
2017. 
187 ARAUJO, Nádia de. A influência das opiniões consultivas da corte interamericana de direitos 
humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Revista CEJ, v.9, n. 29, p. 64–69, 2005. 
188 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
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Convenção, em sua origem, não englobou os direitos de segundo geração (Direitos 

Sociais, Econômicos e Culturais). Somente após 1988, a convenção adotou um 

protocolo adicional, referente aos direitos sociais, econômicos e culturais, denominado 

de Protocolo de San Salvador, que entrou em vigor somente em novembro de 1999189. 

Diante do rol de direitos elencados, os Estados-Partes que aderiram à 

Convenção Americana (atualmente composto por 23 países da América) são 

obrigados a respeitar e garantir o livre exercício desses direitos dispostos. Por um 

lado, existe o dever de não violar ou não privar os seres desses direitos (dever 

negativo), por outro, pode-se requerer a adoção de medidas afirmativas para 

assegurar os direitos garantidos pela Convenção190. A Convenção Americana, 

também prevê a intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja competência de ambas são de tratar 

dos problemas relacionados às satisfações das obrigações elencadas pela 

Convenção Americana191. 

O Sistema Interamericano estabeleceu um procedimento competente 

destinado a todos aqueles que foram vítimas de violação de seus direitos humanos 

previstos na Convenção e seus protocolos adicionais, que é o poder de recorrer à uma 

corte suprema, quando a justiça do âmbito doméstico não solucionar a devida 

reparação192. Atualmente, esse sistema é baseado no trabalho de dois importantes 

órgãos, quais sejam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada pela OEA no ano 

de 1959, em Santiago, no Chile. Porém, foi formalmente instalada no ano seguinte, 

em 1960, quando o Conselho da Organização aprovou seu Estatuto193. Sua principal 

função é promover a observância e a proteção dos direitos humanos na América, 

cabendo a ela: 

                                                           
189 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2017. 
190 BUERGENTHAL, Thomas. SHELTON, Dinah L. STEWART, David P. International Human Rights in 
a Nutshell. GWU Legal Studies Research Paper Nº. 2013-34. 2013. Disponível em: < 
https://ssrn.com/abstract=2226064>. Acesso em 29. Abril. 2018. 
191 BUERGENTHAL, Thomas. SHELTON, Dinah L. STEWART, David P. Op. cit., 2013. 
192 FERREIRA, Patricia Galvão. O Brasil e o sistema interamericano de direitos humanos. Rede 
Social de Justiça e Direitos Humanos. 2002. Disponível em: 
<https://www.social.org.br/relatorio2002/relatorio033.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
193 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos.  Disponível em: <http://www.oas.org/pt/sobre/comissao_direitos_humanos.asp>. Acesso 
em: 19.Abr.2018. 
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fazer recomendações aos governos dos Estados-partes prevendo a 
adoção de medidas adequadas à proteção destes direitos; preparar 
estudos e relatórios que se mostrem necessários; requisitar aos 
governos informações relativas às medidas por eles adotadas 
concernentes à efetiva aplicação da Convenção; submeter um 
relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados 
Americanos194. 

 

Quanto a sua competência, salienta que a Comissão abrange os Estados 

signatários da Convenção (no que diz respeito aos direitos humanos compreendidos 

por ela) e, também, alcança todos os Estados-Membros da Organização dos Estados 

Americanos, no que concerne aos Direitos consagrados na Declaração UDH de 1948. 

Importante salientar que qualquer pessoa, grupo de pessoas ou organização 

não governamental (ONG) tem o direito de peticionar perante a Comissão, podendo 

ser também, representadas por terceiros. Devem ser preenchidos alguns requisitos 

formais como qualificação do interessado (nome, nacionalidade, profissão, domicílio 

e assinatura), fatos ocorridos e o Estado violador dos Direitos Humanos, bem como 

requisitos materiais, como o esgotamento dos recursos da jurisdição interna ou 

demora injustificada da decisão de recursos, dentro do prazo de seis meses, entre 

outros195.  

Ainda, quanto ao requisito do esgotamento das vias judiciais internas, este 

deve ser flexibilizado no sentido da ocorrência da demora injustificada na prestação 

jurisdicional ou houver comprovadamente fundado receio por parte dos cidadãos196. 

Imediatamente após a apresentação da Petição (Denúncia) por um dos três titulares 

de direito, a Comissão notifica o Estado que violou o direito humano previsto, tendo 

esse, o prazo de noventa dias para prestar suas informações referentes ao caso, 

podendo o prazo ser prorrogado por mais três vezes, cada qual por trinta dias.  

Segundo leciona Cançado Trindade “deve dar ao Estado a oportunidade de reparar 

um suposto dano no âmbito do seu próprio ordenamento jurídico interno, antes que 

se possa invocar sua responsabilidade internacional”197. 

                                                           
194 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2012, p. 327-328. 
195 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
196 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos humanos das mulheres: e a comissão interamericana 
de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2013. 
197 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. El agotamiento de los recursos internos em el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. San José, Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos, 1991, p.55. 



59 
 

 

Posteriormente, o peticionante passa a ter a garantia de impugnar os fatos 

alegados pelo Estado violador e, posteriormente, ambos passam a apresentar as suas 

alegações finais quando, finalmente, a Comissão emite o relatório final198. O relatório 

final emitido pela Comissão é de caráter mandatório, onde deverá conter as 

conclusões da Comissão indicando se o Estado violou ou não a Convenção 

Americana de Direitos Humanos199 e se necessário, poderá conter a adoção de 

medidas cautelares ou provisórias para cumprimento pelos Estados200. 

Esse relatório é encaminhado ao Estado para que cumpra as exigências 

realizadas no prazo de três meses. Caso a Comissão verifique não existir motivos, 

esta ordenará pelo arquivamento do expediente. Mas, ainda dentro desse mesmo 

período, depois de encaminhado o relatório ao Estado violador, se o caso não for 

solucionado ou não enviado à Corte Interamericana (que é o órgão jurisdicional do 

sistema) a Comissão poderá emitir sua própria opinião, por maioria absoluta dos 

votos201. Ou, caso a Comissão verificar que o Estado não cumpriu com as 

recomendações do relatório, poderá o caso ser submetido à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, salvo decisão fundamentada da maioria absoluta dos membros da 

Comissão.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos está sediada em San José, na 

Costa Rica, funcionando como um órgão judicial internacional autônomo do sistema 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), criado pela Convenção Americana 

dos Direitos do Homem em 1969, mas somente começou a funcionar de forma oficial 

em 22 de maio de 1979, contando com sua primeira reunião em 29 e 30 de junho de 

1979, na sede da OEA, em Washington, Estados Unidos. 

A Corte é um órgão jurisdicional do sistema regional americano, composta por 

sete juízes nacionais dos Estados membros, sendo os Estados que ratificaram a 

Convenção Americana foram: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, 

                                                           
198 CORREA, Alzira Josiane; CARNEIRO, Simone Rezende. O sistema interamericano de proteção dos 
direitos humanos e o caso Maria da penha. Revista da Católica, v. 3 n. 5, 2011. 
199 BUERGENTHAL, Thomas. Human rigths in international law – Legal and policy issues. Oxford: 
Clarendon Press, 1984. 
200 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2017. 
201 Ibidem. 
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Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 

Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguai e Venezuela202. 

A Corte Interamericana é um órgão de caráter judicial autônomo com a função 

de interpretar os artigos compostos pela Convenção Americana de Proteção aos 

Direitos Humanos203. Destaca-se ainda que a Corte possui duas atribuições 

essenciais. A primeira, denominada Função Consultiva, relativa à interpretação dos 

artigos da Convenção Americana e dos tratados concernentes à proteção dos direitos 

humanos da América. A segunda, denominada Função Contenciosa, possuindo 

caráter jurisdicional referente à solução de controvérsias apresentadas sobre os 

mesmos dispositivos. 

No Plano Consultivo, todos os membros da OEA (parte ou não da Convenção) 

podem requerer o parecer da Corte no que concerne à interpretação da Convenção 

ou dos tratados de direitos humanos que integram o sistema interamericano. Outra 

opinião que a Corte pode realizar é sobre questões de compatibilidade de preceitos 

da legislação doméstica em face dos instrumentos internacionais, o chamado controle 

de convencionalidade204. 

Outro ponto importante a se destacar é que a Corte, quando emite um parecer 

sobre questões interpretativas, ela não realiza um comentário de forma estática dos 

direitos humanos, mas sim, “faz uma interpretação dinâmica e evolutiva, considerando 

o contexto temporal e as transformações sociais, o que permite a expansão dos 

direitos”205 de acordo com o contexto histórico à época da interpretação, como será 

visto em breve, acerca da Opinião Consultiva nº 24/2017. 

A função consultiva da Corte está prevista no artigo 64 da Convenção 

Americana, que dispõe: 

  
1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte 
sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados 
concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 
americanos.  Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os 
órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

                                                           
202 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Reglamento de la Corte IDH. Disponível 
em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/reglamento/reglamento-vigente>. Acesso em: 
29. Abr. 2018. 
203 ALVES, Roberta Emanuelle Rosa. A Corte Interamericana de Direitos Humanos na defesa das 
liberdades fundamentais. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, v. 4, n. 2, p. 107-128, 
2013.  
204 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2017. 
205 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2017, p.342. 
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 2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá 
emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis 
internas e os mencionados instrumentos internacionais206. 

 
A função consultiva opera como uma espécie de tribunal constitucional 

encarregado de interpretar a Convenção ou qualquer outro tratado de direitos 

humanos, cuja sua finalidade seja de dirimir dúvidas quanto à interpretação de 

determinada norma de direito interno ou conduta de um Estado-parte em relação às 

obrigações assumidas na Convenção, atuando na prevenção de conflitos207. 

Segundo pesquisa realizada pela autora Flávia Piovesan208, até o ano de 

2016, a Corte Interamericana já havia emitido 21 Opiniões Consultivas, 

desenvolvendo análises profundas a respeito do alcance que esse parecer pode 

chegar e do impacto que pode causar no ordenamento jurídico interno dos Estados 

signatários. Contudo, em busca de dados realizada para essa dissertação, verifica-se 

que, até dezembro de 2017, a Corte emitiu 24 pareceres, sendo o último, a Opinião 

Consultiva nº 24/2017, objeto de análise de estudo dessa pesquisa. 

Ressalta-se ainda que esses pareceres consultivos emitidos pela Corte 

podem ser considerados de dois tipos: a) de controle da interpretação das normas 

americanas de direitos humanos, nos quais se fixa a orientação da Corte para os 

operadores internos do Direito; b) de controle de leis ou projetos com relação às 

disposições da Convenção Americana, em que se analisa a incompatibilidade entre 

os primeiros e a Convenção209 podendo esses pareceres, serem também, fontes 

jurisprudenciais pela própria CIDH. 

Já a Função Contenciosa, prevista pelo artigo 61 da Convenção Americana, 

possui caráter jurisdicional, específica para o julgamento de casos concretos, quando 

alegado que algum membro dos Estados-Partes que ratificou a Convenção Americana 

violou algum de seus preceitos210. A Convenção Americana prevê os juízes que farão 

essa análise contenciosa dos casos que chegarão até ela, que se estrutura da 

seguinte forma: 

 
serão compostas por sete juízes nacionais dos Estados membros da 
Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta 

                                                           
206 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
207 ALVES, Roberta Emanuelle Rosa. Op. cit., 2013. 
208 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2017. 
209 ALVES, Roberta Emanuelle Rosa. Op. cit., 2013. 
210 MORAES, Ana Luisa Zago de. O caso Araguaia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Revista Liberdades - IBCCRIM, n. 08, p. 88-110, 2011. 
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autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos 
humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das 
mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual 
sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos211.  
 

As decisões proferidas pelas Corte podem ser de caráter indenizatório, pois, 

esta possui jurisdição para analisar os casos em que o Estado-Parte violou algum 

direito previsto na Convenção Americana. Se restar constatada a violação, a Corte 

poderá determinar a adoção de medidas restaurativas de direito e, ainda, condenar o 

Estado a pagar uma justa compensação à vítima, como prevê a autora Flávia 

Piovesan: 

a decisão da Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória, cabendo 
ao estado seu imediato cumprimento. Se a Corte fixar uma 
compensação a vítima, a decisão valerá como título executivo, em 
conformidade com os procedimentos internos relativos à execução de 
sentença desfavorável ao Estado212. 

 

 Assim, a competência da Corte em julgar os casos deve ser limitada aos 

Estados-Partes que reconhecerem a jurisdição da Contenciosa da Corte, que até 

2016, vinte e dois países haviam aceitado essa competência. Sendo assim, a partir 

do momento do aceite da competência da Corte, a força jurídica de suas decisões são 

vinculantes e obrigatórias, cabendo seu cumprimento imediato. Ainda, além de 

condenar os países à reparação de danos morais e adotarem medidas restaurativas 

de direito, “a Corte tem, com sucesso, condenado os Estados a adotarem leis que lhes 

permitam o devido cumprimento das obrigações internacionais”213, como é o caso da 

11.340/2017, conhecida também como “Lei Maria da Penha”. 

Apenas a Comissão Interamericana e os Estados Membros podem submeter 

um caso à Corte, não estando prevista a legitimação do indivíduo nos termos do art. 

61 da Convenção Americana214, diferentemente do sistema Europeu que permite a 

pessoa física o livre acesso ao peticionamento. 

Portanto, o papel desempenhado pela Comissão e pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos mostra que esse sistema tem se desenvolvido e consolidado, 

cada vez mais como um verdadeiro instrumento de efetivação dos direitos humanos, 

                                                           
211 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
212 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. 2017. p. 163. 
213 PASQUALUCCI , Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights. Cambridge, Cambridge University Press, 2003.   
214 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2000. 
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sempre buscando fazer com que os Estado violadores cumpram seu papel de 

preservação e promoção dos direitos humanos.  
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4 A OPINIÃO CONSULTIVA Nº 24/2017 DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

O presente capítulo buscou analisar a consulta requerida pelo Estado da 

Costa Rica perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que concerne a 

interpretação e o alcance dos artigos 11.2, 18 e 24 da Convenção Americana em sua 

ordem interna. Serão apresentados os principais pontos dos questionamentos 

formulados e a fundamentação da Opinião Consultiva nº 24/2017 emitida pela Corte 

Interamericana, impulsionada pelos princípios que regem as respostas, por meio da 

metodologia de Análise de Conteúdo, proposto por Laurence Bardin215.  

 

4.1 Contextualização do documento e indicativos iniciais 

 

Primeiramente, é importante esclarecer que o Estado da Costa Rica possui 

legitimidade para requerer consultas perante a Corte, haja vista a sua ratificação à 

Convenção Americana de Direitos Humanos, em novembro de 1970216. Amparado por 

sua legitimidade, ela exerce seu direito de consulta garantido pelo artigo 64.1 da 

Convenção onde alude que os Estados membros da Organização poderão consultar 

a Corte sobre a interpretação da Convenção ou de qualquer outro tratado que diz 

respeito à proteção dos direitos humanos na América217. Como respostas às consultas 

realizadas pelos Estados Membros, a Corte poderá emitir pareceres sobre a 

compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos 

internacionais218, conforme dispõe o artigo 64.2 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos.  

A consulta protocolada no dia 18 de maio de 2016, refere-se à interpretação 

dos artigos 11.2, 18 e 24 em conexão com o artigo 1.1 da Convenção Americana, em 

compatibilidade com o artigo 54 do Código Civil Costarriquenho, no intuito de que a 

Corte emitisse parecer relatando se o Estado estava descumprindo a aplicação dos 

artigos da Convenção supramencionados e, se o procedimento adotado por eles, 

                                                           
215 BARDIN, Laurence. Op. cit., 2009. 
216 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Tratados Multilaterales. Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B2_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.
htm> . Acesso em 17. Jul.2018. 
217CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
218 Ibidem.  
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disposto em seus artigos 54 e seguintes do Código Civil, gerava preconceito e 

discriminação às pessoas transexuais.  

Para tanto, é importante descrever o procedimento utilizado para mudança de 

nome realizado pelo Estado da Costa Rica. No artigo 54 do Código Civil local refere-

se que: “todo costarriquenho inscrito no Registro de Estado Civil pode mudar seu 

nome com a autorização do Tribunal, o qual o fará através dos procedimentos da 

jurisdição voluntária promovida para esse fim”219. Em seguida, o artigo 55 prevê que 

após apresentado o pedido de alteração do nome perante o judiciário, o Tribunal o 

publicará concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para terceiros interessados 

apresentarem impugnações ao pedido.  

Caso ninguém se oponha ao pedido realizado, os autos serão remetidos para 

o Ministério Público Costarriquenho, para que este órgão emita um parecer sobre o 

caso. Após os autos serem voltados ao juiz e, antes da publicação da sentença, o 

Tribunal realizará um relatório de boa conduta e de antecedentes policiais e criminais, 

informando, assim, ao Ministério da Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 56 

do mesmo diploma.  

De acordo com as informações fornecidas pela Ouvidoria da República da 

Costa Rica durante o processamento da Opinião Consultiva nº 24/2017, fora 

informado que existe, apenas, uma hipótese possível de que as alterações dos dados 

cadastrais sejam realizadas diretamente pelas vias administrativas (em Cartórios), 

qual seja, no caso de erro ortográfico220. Tal autorização está prevista no artigo 65 da 

Lei Orgânica do Supremo Tribunal Eleitoral e no artigo 45 do Regulamento de Registro 

Civil da Costa Rica. Assim, para casos de modificação total do nome das pessoas 

transexuais, a única maneira pela qual se procede é por meio do artigo 54 e seguintes 

do Código Civil do Estado, ordenando o ingresso da ação judicial.  

Dessa forma, o procedimento adotado pelo Código Civil da Costa Rica refere-

se, tão somente, à possibilidade de alteração de nome no registro civil e não a outros 

elementos que são inerentes ao direito da identidade, como por exemplo, o sexo ou 

gênero. Dispõe ainda que esse direito somente poderá ser garantido mediante 

procedimento judicial, seguidos de buscas de antecedentes históricos de boa conduta 

do requente, juntamente com a intervenção de terceiros, como o Ministério Público e 

                                                           
219CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Código Civil. Disponível em: < 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/621.pdf>. Acesso em 18.Jul.2018. 
220 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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o Ministério da Segurança Pública. Por isso, a dúvida instalada pelo Estado ocorreu a 

partir da indagação de que esse processo judicial, como único meio de possibilidade 

de alteração de nome, seria matéria de discriminação em razão da orientação sexual 

e da identidade de gênero.  

Importante destacar o trecho retirado da solicitação de consulta realizada pela 

Costa Rica, onde é frisada a importância da opinião da Corte sobre o caso, no intuito 

de uniformizar o procedimento a todos os Estados membros do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos: 

 
Nesse sentido, uma interpretação da CIDH sobre os padrões 
indicados seria um aparte fundamental para o Estado da Costa Rica e 
todos os países do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, uma 
vez que permitiria adequar a ordem interna aos padrões 
interamericanos, garantindo as pessoas e seus direitos. Em outras 
palavras, permitiria fortalecer e direcionar as ações dos Estados para 
o pleno cumprimento das obrigações em relação a esses Direitos 
Humanos221. 

 

O Estado da Costa Rica considerou necessário o pronunciamento da Corte, 

por meio de uma Opinião Consultiva, sobre a convencionalidade da prática que 

consiste em exigir que as pessoas que desejam mudar o seu nome por razões de 

identidade de gênero, sirva como norma padronizadora dos procedimentos de 

alteração de nome às pessoas transexuais222. 

Para isso, o Estado da Costa Rica, formulou as seguintes perguntas à Corte: 

 
Sobre identidade gênero: 
1) Levando em consideração que a identidade de gênero é uma 
categoria protegida pelos artigos 1º e 24 da CADH, além do 
estabelecido nos artigos 11.2 e 18 da Convenção, esta proteção 
contempla a obrigação de o Estado reconhecer e facilitar a mudança 
de nome das pessoas, de acordo com a identidade de gênero de cada 
uma? 
1.1) em caso de resposta afirmativa à consulta anterior, pode-se 
considerar contrário à CADH que a pessoa interessada em modificar 
seu nome somente possa assim proceder mediante processo 
jurisdicional, e não através de um procedimento administrativo? 

                                                           
221 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Solicitud de Opinión Consultiva. 2017. 
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/solicitud_17_05_16_por.pdf>. Acesso em: 
22.ago.2018.  
222 Para além da questão de gênero, a consulta dispõe de outro motivo embasado pelo requerimento e 
diz respeito às garantias de direitos patrimoniais decorrentes de uniões homoafetivas. Entretanto, 
embora tal discussão esteja presente no documento, a dissertação focalizou as questões relacionadas 
aos direitos das pessoas transexuais, dada a aproximação com a temática em pesquisas anteriores 
desenvolvidas ao longo do curso de mestrado. 
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1.2) Pode-se entender que o artigo 54 do Código Civil da Costa Rica 
deve ser interpretado de acordo com a CADH no sentido de que as 
pessoas que desejem mudar seu nome a partir de sua identidade de 
gênero não estão obrigadas a submeter-se ao processo jurisdicional 
ali contemplado, mas sim que o Estado deve prover-lhes um trâmite 
administrativo gratuito, rápido e acessível para exercer esse direito 
humano? 
Sobre os direitos patrimoniais derivados do vínculo entre pessoas do 
mesmo sexo: 
2) Levando em conta que a não discriminação por motivos de 
orientação sexual é uma categoria protegida pelos artigos 1º e 24 da 
CADH, além do estabelecido no art. 11.2 da Convenção, essa 
proteção contempla a obrigação de o Estado reconhecer todos os 
direitos patrimoniais que derivem de um vínculo entre pessoas do 
mesmo sexo?  
2.1) No caso da resposta anterior for afirmativa, é necessária a 
existência de uma figura jurídica que regule os vínculos entre pessoas 
do mesmo sexo para que o Estado reconheça todos os direitos 
patrimoniais que derivam desta relação?223 (tradução nossa). 

 

No objetivo de responder todas as questões formuladas, em 24 de novembro 

de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu a Opinião Consultiva nº 

24/2017, disponibilizando esclarecimentos às dúvidas formuladas pelo Estado da 

Costa Rica e, com isso, formulou diversas recomendações referentes ao 

procedimento correto a ser adotado pelo Estado requerente.  

O parecer foi redigido pelos juízes da Corte, Eduardo Vio Grossi, do Chile e 

Humberto Antonio Sierra Porto, da Colômbia, baseado em diversas justificativas de 

caráter teórico e principiológico, no intuito de interpretar o direito à igualdade e não 

discriminação das pessoas LGBTI em relação às obrigações de respeito e garantia 

dos direitos humanos estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Contou-se, ainda, juntamente com o escrito de Damián A. González-Salzberg, na 

forma de Amicus Curiae, docente e pesquisador em Direito Internacional e Direitos 

Humanos, da University of Sheffield, do Reino Unido.  

No que refere às respostas das três primeiras perguntas, que dizem respeito 

à identidade de gênero, a Corte opinou que a mudança de nome, a adaptação da 

imagem, bem como a retificação do sexo ou gênero no Registro de Nascimento e nos 

documentos de identidade, de acordo com a identidade percebida pelo cidadão, 

                                                           
223 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opiniones Consultivas. 2017. Disponível 
em:  
<http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es>. Acesso 
em: 18.Jul.2018. 
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constituem direitos protegidos pelo artigo 18 (direito do nome), pelo artigo 3º (direito 

ao reconhecimento da personalidade jurídica), pelo artigo 7.1 (direito à liberdade), pelo 

artigo 11.2 (direito à privacidade) da Convenção Americana de Direitos Humanos224. 

Sendo assim, as respostas estruturaram-se na declaração da obrigação dos 

Estados membros, dentro de suas legislações internas, em reconhecerem, regularem 

e estabelecerem os procedimentos adequados para facilitarem a alteração do nome 

e sexo nos documentos de Registro de Nascimento e de identidade com base, 

exclusivamente: a) no consentimento livre e informado do requerente, sem a exigência 

de requisitos como atestados médicos e psicológicos, submissão do procedimento da 

cirurgia de redesignação sexual (transgenitalização), b) o procedimento de alteração 

deve ser confidencial, ou seja, não devem constar anotações de qualquer tipo de 

alteração nos documentos em questão; c) o procedimento deve ser célere e, na 

medida do possível, gratuito225. A Corte ainda opinou que a melhor maneira para que 

se proceda a essas alterações são os procedimentos de via administrativa ou notarial, 

diretamente em cartório, bastando a auto declaração do requerente. 

Quanto à resposta das duas últimas perguntas, que se referem às questões 

patrimoniais decorrentes do vínculo entre pessoas do mesmo sexo, a Corte decidiu 

que, em virtude do direito à proteção da vida privada e familiar (artigo 11.2), bem como 

o direito à proteção da família (artigo 17), os Estados devem proteger o 

relacionamento familiar que possam surgir de uma relação de um casal do mesmo 

sexo226, conforme os dizeres:  

O Tribunal considera que deve ser protegido, sem qualquer 
discriminação no que se refere a casais entre pessoas 
heterossexuais, em conformidade com o direito à igualdade e à 
não discriminação (artigos 1.1 e 24), todos os direitos 
patrimoniais decorrentes do laço familiar protegido entre 
pessoas do mesmo sexo227. [tradução nossa] 

 

Considerou ainda que, se um Estado decide garantir os direitos dos casais do 

mesmo sexo, não seria necessária a criação de novas figuras jurídicas e, que o meio 

mais eficaz para garantir o direito decorrente da união de pessoas do mesmo sexo, 

                                                           
224 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
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devam ser as instituições já existentes nos ordenamentos jurídicos, quais sejam, o 

casamento, declaração de união estável, entre outras. 

A partir da análise da referida Opinião Consultiva, e com base nas respostas 

expostas, foram extraídas algumas categorias que fundamentaram cada decisão, e 

que serão apresentadas e analisadas a seguir. Salientando, novamente, que para a 

criação das categorias, o pesquisador restringiu, apenas, às pessoas transexuais.  

 

4.2 Descrição e análise da Opinião Consultiva nº 24/2017 

Com o intuito de responder o problema e os objetivos propostos pela 

pesquisa, as informações coletadas previamente foram analisadas, por meio da 

análise categorial, que, consiste no desmembramento do texto em categoriais 

agrupadas analogicamente228. Salienta que a análise categorial se justifica como a 

melhor opção quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através 

de dados qualitativos229.  

 A organização dessa etapa da pesquisa se deu pela classificação dos 

elementos justificadores mais visualizados como forma de resposta da emissão do 

parecer dos juízes. Essa etapa é organizada por uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento de gêneros230. Após a leitura do documento (OC nº 24/2017) foram 

extraídos os elementos principais que mais se destacaram para a criação das 

categorias a serem analisados posteriormente e, que, consequentemente, 

embasaram a opinião dos juízes.  

 Dentre as categorias selecionadas encontram-se: a) O direito à igualdade e a 

não discriminação das pessoas LGBTI; b) O direito à identidade de gênero e ao 

processo de mudança de nome; c) quanto ao procedimento de alteração dos dados 

das pessoas transexuais; d) quanto ao procedimento relativo às crianças. Tais 

categorias estão dispostas nas próximas seções a partir do diálogo entre o documento 

e literatura disponível e acessível ao pesquisador com o intuito de analisar a Opinião 

Consultiva (OC) nº 24/2017 emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a 

fim de compreender como tal parecer estrutura-se como meio para efetivação dos 

direitos humanos de pessoas transexuais na contemporaneidade 

                                                           
228 BARDIN, Laurence. Op. cit.,2009. 
229 SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Op. cit., 2015. 
230 BARDIN, Laurence. Op. cit.,2009. 
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4.2.1 O direito à igualdade e a não discriminação das pessoas LGBTI 

A primeira categoria inserida foi utilizada pela Corte ao emitir a Opinião 

Consultiva nº 24/2017, referente ao direito à igualdade e a não discriminação voltado 

ao grupo de minorias LGBTI. Conforme extraído do parecer, os Estados membros que 

ratificaram a Convenção Americana devem abster-se de praticar ações que visam, 

direta ou indiretamente, criar situações discriminatórias231. Tal entendimento decorre 

da interpretação do artigo 2° da Convenção Americana a qual se refere que todo 

Estado parte tem o dever geral de garantir que as medidas de direito interno garantam 

efetivamente a observância dos direitos e liberdades dos indivíduos. Informa, também, 

ser dever do Estado suprimir todas as normas e práticas que sejam contrárias às 

disposições convencionais232.  

No parecer, os juízes da Corte ressaltaram a proteção dos valores 

fundamentais do ser humano com o reconhecimento de sua dignidade. Aludiram que 

em outras ocasiões, a Corte mencionou que a dignidade humana é inerente aos 

atributos dos indivíduos, constituindo um direito fundamental erga omnes que não 

admite suspensão, estabelecido de maneira transversal aos demais direitos 

reconhecidos pela Convenção. No intuito de proteger o valor da dignidade da pessoa 

humana, a Convenção estipulou em seu artigo 1.1, uma cláusula universal pautada 

tanto no princípio da autonomia do indivíduo, quanto na ideia de que todas as pessoas 

devem ser tratadas como iguais, independente das suas intenções, vontades e 

decisões de vida. Dessa maneira, assim dispõe o artigo 1.1 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos: 

 
Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 
social233. [tradução nossa] 

 

O dispositivo acima ressalta a garantia do respeito aos direitos e liberdades 

estabelecidos na Convenção extensivos ao exercício da sexualidade e à identidade 

                                                           
231 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
232 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
233 Ibidem. 
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de gênero. As pessoas que pertencem e esse grupo de minorias e que desejam 

praticar o livre exercício do direito com base em suas identidades ou orientação 

sexual, devem ter seus direitos fundamentais resguardados pelos Estados, 

proporcionando-lhes a proteção da dignidade humana. Portanto, a Corte relembrou o 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo que “a 

dignidade é inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 

Salienta-se que esses direitos fundamentais refletem uma construção 

axiológica advinda de lutas sociais em face da vulnerabilidade do sujeito frente ao 

Estado, nascendo no meio jurídico com características de historicidade, 

universalidade, essencialidade, interdependência, irrenunciabilidade, 

imprescritibilidade, indivisibilidade, inalienabilidade e vedação do retrocesso234. 

José Afonso da Silva explica que sem essas normas jurídicas o indivíduo não se 

realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive. Refere-se ser fundamentais 

no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 

reconhecidos, mas concreta e materialmente conservados235. 

Segundo o autor Oscar Vilhena Vieira, os direitos humanos estão vinculados 

à ideia de liberdade e de dignidade da pessoa humana, como valores históricos e 

filosóficos, conduzindo ao significado de universalidade que vem a ser inerente ao 

seu titular: 

 
Quando associamos a expressão “humanos” à ideia de “direitos”, a 
presunção de superioridade, inerente aos direitos em geral, torna-
se ainda mais peremptória, uma vez que esses direitos buscam 
proteger valores e interesses indispensáveis à realização da 
condição de humanidade de todas as pessoas. Agrega-se, assim, 
força ética à ideia de direitos, passando estes direitos a servir de 
veículos aos princípios de justiça de uma determinada sociedade.236 

 
A partir desse entendimento, todos os indivíduos são titulares desses direitos 

pelo simples fato de serem humanos, sem haver qualquer distinção à raça, ao sexo, 

à cor, à religião ou ao gênero, visto que todos têm a garantia de direitos 

                                                           
234 CAZELATTO, Caio Eduardo da Costa. Op. cit., 2017. 
235 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. Malheiros, 2014, p. 180. 
236 VIEIRA, Oscar Vilhena. A gramática dos direitos humanos. In: POZZOLI, Lafayette; SOUZA, Carlos 
Aurélio Mota de (orgs.). Ensaios em homenagem a Franco Montoro: Humanismo e política. São 
Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 300. 
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assegurados, tanto na órbita interna como na internacional. Tal fato é reforçado pela 

observação da Corte ao retomar a interpretação dos direitos humanos como 

elementos que devem acompanhar a evolução dos tempos e das condições de vida 

atual237 e, para a construção do entendimento de toda essa evolução de proteção 

do direito à diversidade, foi traçado um paralelo com outros tratados internacionais 

que incluíram em seu texto normativo, a proteção do grupo LGBTI contra a 

discriminação.  

A corte reportou a Proteção dos Direitos Humanos do Idoso, em vigor desde 

2015 e a Convenção Americana contra todas as formas de Discriminação e 

Intolerância, em vigor desde 2013. Também aduz que a Assembleia Geral da OEA 

aprovou, desde 2008, nove resoluções relativas à proteção das pessoas contra o 

tratamento discriminatório com base em sua orientação sexual e identidade de 

gênero. No âmbito universal, destacou que a Assembleia Geral da ONU adotou a 

“Declaração sobre os direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero” 

declarando que os direitos humanos se aplicam a todos os seres, independentemente 

de sua orientação sexual ou identidade de gênero238.  

A fundamentação traz aparato de normas regionais e universais para embasar 

que a decisão tomada pela Corte coaduna com os demais entendimentos de âmbito 

internacional, reafirmando, ao final, o dever dos Estados em adotarem medidas de 

proteção ao direito de igualdade e da não discriminação, confirmando a aplicação do 

artigo 1.1 da Convenção Americana para o caso. Ainda, se faz necessário ressaltar 

que no ano de 2012, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (ACNUDH) organizou um documento sobre a orientação sexual e 

identidade de gênero no direito internacional dos direitos humanos, cujo título se deu 

“Nascidos Livres e Iguais”, no intuito de esclarecer aos Estados suas obrigações 

quanto aos direitos humanos da população LGBTI, tais como, a proibição à 

discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, proteção das 

liberdades de expressão, de associação e de reunião pacífica para as pessoas LGBT.  

Essas recomendações foram apoiadas nos princípios fundamentais que são 

pilares para o sistema internacional de direitos humanos: princípio da igualdade e da 

                                                           
237 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
238 Ibidem. 
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não discriminação239. O direito à igualdade e a não discriminação também são direitos 

inseridos dentro do rol dos Princípios de Yogyakarta, cuja sua elaboração se deu em 

2006, por autores especialistas em direitos humanos da Comissão Internacional de 

Juristas e do Serviço Internacional de Direitos Humanos. Tal documento internacional 

foi confeccionado para promover e resguardar a sexualidade humana.  

De acordo com o entendimento da autora Taisse June Barcelos Maciel 

Romano, os princípios elencados constituem a afirmação da obrigação primária dos 

Estados de implementar e proteger os direitos humanos às pessoas LGBTI, pois, 

entende que eles se constituem como normas jurídicas vinculantes, advindas de 

tratados, declarações, pactos e convenções, e, portanto, devem ser respeitados e 

aplicáveis. Importante trazer os dizeres de Edna Raquel Hogemann, onde relaciona o 

princípio da igualdade com a possibilidade de alteração do nome da pessoa 

transexual: 

 
Dentro deste contexto, é de se destacar que o princípio da igualdade 
estabelece às pessoas o direito de serem nomeadas e reconhecidas 
pelo modo como elas se identificam para o outro, na sociedade, e 
que sejam respeitadas como tal. Toda pessoa tem o direito a ser igual 
quando a sua diferença o inferioriza; e todos têm o direito a ser 
diferentes quando a sua igualdade os descaracteriza240. 

 

Por fim, pode-se perceber que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

ao emitir a Opinião Consultiva nº 24/2017, almejou proteger os direitos fundamentais 

dos indivíduos frente ao Estado e à sociedade, independentemente de sua 

nacionalidade, raça, cor, sexo, gênero e de qualquer outro meio que os diferencie ou 

os diminuam, de modo a proteger a dignidade da pessoa, resguardando o princípio 

da igualdade e não discriminação e, efetivando os direitos fundamentais da população 

LGBTI.  

 

4.2.2 O direito à identidade de gênero e ao processo de mudança de nome 

 A segunda categoria extraída do documento diz respeito, especificamente, à 

possibilidade de alteração do nome e do gênero nos documentos pessoais como um 
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(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexuais). In: MAZZUOLI, 
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direito das pessoas transexuais. Aliada à proteção dos valores fundamentais da 

pessoa, traduzido pelo princípio da dignidade da pessoa humana e em conexão com 

o princípio da autonomia, a Corte defendeu que todas as pessoas devem ser tratadas 

com igualdade no que refere às suas livres decisões e vontades. Justifica, também, a 

inviolabilidade da vida privada, argumentando que esse espaço de liberdade de 

decisões e vontades devem ser isentos e imunes de interferências arbitrárias ou 

abusivas dos Estados ou de terceiros.  

Para tanto, a Corte explica que a proteção da vida privada não se resume 

apenas ao direito da privacidade, pois, engloba outros fatores relacionados à 

dignidade da pessoa, tais como, a capacidade de desenvolver sua própria 

personalidade, aspirações, determinar a sua identidade e definir suas relações 

pessoais241. A vida privada da pessoa inclui o modo pelo qual ela decide projetar sua 

identidade em relação à sociedade, podendo elas serem livres para escolher o próprio 

modo de vida, pautados em seus valores, crenças, convicções e certezas.  

A Corte Interamericana refletiu que o direito à identidade também é protegido 

pelo artigo 13 da Convenção Americana, no qual se reconhece o direito à liberdade 

de expressão, compreendida como a externalização da identidade do indivíduo, 

englobando o direito de falar, vestir e gesticular. Completa ainda, referindo que: 

 
A falta de reconhecimento da identidade de gênero ou sexual pode 
resultar em uma censura indireta às expressões de gênero que se 
desviem das normas cisnormativas ou heteronormativas, que passa 
uma mensagem geral que aqueles que desviam dos padrões 
"tradicionais" não irão contar com proteção legal e reconhecimento 
dos seus direitos em igualdade de condições com relação àqueles que 
não se desviam delas242. [tradução nossa] 

 

O não reconhecimento ao exercício do direito de liberdade de expressão 

inserido na convenção pelo artigo 13 pode ser fator preponderante para se difundir a 

ideia das normas cisnormativas e heteronormtivas, enraizadas na sociedade desde 

os tempos remotos, podendo ainda ser fato gerador de violência e preconceito. 

Previsto pelo artigo 7.1 da Convenção Americana, onde refere-se que toda pessoa 

tem o direito à liberdade, a Corte menciona que o direito à privacidade está 

intimamente ligado com a forma livre de expressar a identidade de gênero 

desenvolvida de acordo com a personalidade de cada ser humano, definindo, assim, 
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o termo “identidade” como sendo “o conjunto de atributos e características que 

permitem a individualização da pessoa na sociedade”243.  

A busca por uma identidade que torna o indivíduo único no ambiente em que 

vive é composta por alguns atributos que compõem e formam a imagem que cada um 

almeja para sí, como por exemplo, o nome, o sobrenome, o estado civil, a forma de 

se vestir, o tom de voz, os comportamentos e as gestualidade244, proporcionando ao 

sujeito o seu livre desenvolvimento da personalidade que, segundo Elimar Szaniawski, 

é compreendida pela tutela à integridade psicofísica, à saúde e ao poder de disposição 

de partes do corpo245.  

À identidade trans, especificamente, importa ressaltar que essa transgressão 

não reside na orientação sexual do indivíduo ou na expressão de gênero, mas sim, na 

identidade de gênero, ou seja, no modo pelo qual a pessoa se identifica e possui 

necessidade de viver e ser aceita e, reconhecida como uma pessoa do gênero oposto, 

não se identificando, dessa forma, com o sexo morfológico do seu nascimento246. 

Segundo os Princípios de Yogyakarta,  a identidade de gênero do indivíduo é definida 

pela seguinte ideia:  

 
Compreendemos identidade de gênero a profundamente sentida 
experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode 
ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o 
senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, 
modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 
cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive 
vestimenta, modo de falar e maneirismos247. 
 

Para a autora Elizabeth Zambrano, a identidade de gênero é: 

[...] a forma de um indivíduo se perceber e ser percebido pelos outros 
como masculino ou feminino, de acordo com os significados desses 
termos construídos pela cultura à qual pertence. É tudo o que a própria 
pessoa espera de si, em função de classificar-se, naquela sociedade, 
como homem ou mulher: o lugar simbólico a ser ocupado nas relações 
com os outros, os tipos de roupas que deve vestir, os comportamentos 
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prescritos e os interditados, além dos sentimentos que se presume 
deva experimentar248. 
 

No que diz respeito ao atributo do nome, esse é escolhido de acordo com o 

gênero em sentido amplo, determinado ao nascer e em razão do sexo cuja destinação 

é masculina ou feminina, exteriorizando através dele a identidade de gênero do 

indivíduo. Porém, diversas vezes, o nome escolhido ao nascimento não corresponde 

à realidade do indivíduo, uma vez que os transexuais não se enquadram no gênero 

primariamente determinado em razão do sexo designado. Por isso, assegurar o nome 

de acordo com a identidade de gênero, é proporcionar a garantia da dignidade da 

pessoa humana, pois, é por meio dele que o indivíduo se reconhece, se individualiza 

e exerce seus direitos perante a sociedade249. 

O nome constitui-se como um atributo fundamental para o ser humano se 

identificar e, por essa razão, merece proteção jurídicia especial, sendo adotado como 

um direito personalíssimo250.  De igual forma, Silvio de Salvo Venosa explica que o 

“nome é um atributo da personalidade, é um direito quer visa proteger a própria 

identidade da pessoa, como atributo da não-patrimonialidade”251. Nesse interim, o 

nome pelo qual a pessoa se apresenta compõe esse conjunto de características da 

individualidade humana. A forma de se projetar representa o modo pelo qual ela se 

identifica, tornando o nome como parte integrante da sua identidade. Portanto, o 

Estado deve respeitar e garantir a individualidade de cada pessoa, no intuito de serem 

tratadas e denominadas em conformidade com a sua personalidade.  

Reconhecer a identidade das pessoas significa proporcionar o exercício de 

direitos da personalidade jurídica, do nome, da nacionalidade, do registro civil, entre 

diversos outros direitos reconhecidos na ordem regional e internacional. A OC traz 

novamente o dever do Estado em fazer respeitar e garantir a coexistência dos 

indivíduos com diferentes identidades e expressões de gênero e, podendo viver e 

desenvolver-se com igual respeito e dignidade que todos os seres possuem.  

Ainda, o parecer faz alusão ao direito ao nome e da personalidade jurídica 

como forma de reconhecimento da identidade de gênero. Ao falar de direito da 
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personalidade jurídica, a decisão retoma o artigo 3º da Convenção Americana (“Toda 

pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica”252), apontando-

o como um direito inerente ao ser humano e que o torna capaz de exercê-los antes 

mesmo da intervenção estatal ou da sociedade. Assimila que a falta de 

reconhecimento do direito da personalidade jurídica fere a dignidade humana, pois, 

nega seu status de sujeito de direitos e o torna uma pessoa vulnerável e desprotegida.  

No que tange à identidade de gênero e sexual, no intuito de efetivar seus 

direitos personalíssimos, as pessoas transexuais devem gozar de capacidade jurídica 

em todo o âmbito de suas vidas para poder constituir seus aspectos fundamentais do 

direito à autodeterminação, à sua dignidade e à liberdade.  Ou seja, o direito da 

personalidade não pode ser reduzido ao estrito fato da capacidade dos seres 

humanos ao tráfego do direito (serem titulares de direitos e deveres), mas inclui uma 

série de atributos que constituem a essência de sua personalidade jurídica e à sua 

individualidade como sujeito. Conforme o trecho extraído da Opinião Consultiva “há 

uma estreita relação entre o reconhecimento de personalidade jurídica e os atributos 

jurídicos inerentes à pessoa humana que distinguem, identificam e os destacam”253. 

O livre desenvolvimento da personalidade, atrelado com o direito à vida 

privada e à privacidade fazem com que possibilite o reconhecimento dos direitos à 

identidade pessoal, sexual e de gênero. Assim, o nome, como parte integrante dos 

atributos da personalidade da pessoa, constitui-se como forma de expressão da 

individualidade, pretendendo afirmar a sua identidade perante as arbitrariedades dos 

Estados e da sociedade, podendo distingui-las, identificá-las e destacá-las perante 

tais.  

Faz aporte ao artigo 18 da Convenção Americana: “Toda pessoa tem direito 

a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes”254, cabendo a lei 

“regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for 

necessário”255 e diz se constituir um elemento básico e essencial da identidade 

pessoal e, que sem o qual, o ser humano não pode ser reconhecido pela sociedade e 

nem registrado perante o Estado. Diante dessas justificativas, a Corte opinou que os 

Estados membros devem não só propiciar a proteção ao direito ao nome, mas também 
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devem fornecer mecanismos necessários para facilitar o registro das pessoas, 

explicando que o exercício do direito à identidade é inseparável de um registro 

acessível e eficaz. Isso proporciona não só um exercício do direito à identidade, mas, 

também, o exercício dos direitos políticos, civis, econômicos, sociais e de natureza 

cultural.  

Para os autores Giann Lucca Interdonato e Marisse Costa de Queiroz256, o 

ordenamento jurídico reconhece a identidade sexual dos indivíduos por meio do nome 

constante na certidão de nascimento, configurando o sexo jurídico ou sexo legal. 

Miriam Ventura da Silva esclarece que o sexo jurídico é aquele que “deve 

obrigatoriamente constar no assento de nascimento da pessoa”257. O reconhecimento 

do nome correspondente ao sexo pelo qual a pessoa se identifica, possuindo suma 

relevância e importância, pois configura um meio garantidor de exercício de uma vida 

digna258.  

No que tange ao direito do/a transexual, a Corte sustentou que a fixação do 

nome, como um atributo ao direito da personalidade, se instaura como elemento de 

suma importância para o livre desenvolvimento das opções que dão significado à cada 

pessoa, bem como a realização do direito à identidade. Sendo assim, assegura que 

cada pessoa pode ser capaz de escolher, de forma livre, o nome pelo qual se identifica 

de acordo com sua identidade de gênero percebida. Negar-lhes essa alteração do 

nome significa perder a posse de todos os seus direitos, inclusive o direito à 

personalidade jurídica e o direito à identidade gênero.  

Ainda foi possível afirmar que o direito ao reconhecimento da identidade de 

gênero implica, necessariamente, o direito a que dados, registros e documentos de 

identidade se reportam de acordo com a identidade sexual e de gênero percebida 

pelas pessoas259. Destacou-se os princípios de Yogyakarta, que suscita a obrigação 

dos Estados em adotar medidas administrativas, legislativas ou quaisquer tantas 

outras que seriam necessárias para reconhecer o direito de alteração dos documentos 

de identidade (emitido pelo Estado), certidão de nascimento, passaporte, título de 
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eleitor ou qualquer outro documento oficial, de acordo a identidade de gênero de cada 

um. 

O não reconhecimento da identidade do/a transexual, pode significar uma 

ingerência na sua própria vida privada, violando os direitos humanos adquiridos bem 

como o direito de viver de acordo com sua vontade, o que poderia tornar-lhes pessoas 

sujeitas à discriminação e humilhação, tornaria difícil a oportunidade de trabalho e não 

permitiria o acesso às condições materiais necessárias para uma existência digna260. 

Nessa ideia, traçando um paralelo com a sexualidade, Guacira Lopes Louro explica a 

preocupação com a violência e discriminação com os sujeitos que não fazem parte de 

uma heteronormatividade, entendendo e reconhecendo as práticas discriminatórias 

que ocorrem com a não adaptação: 

 
O que venho comentando aqui com relação às mulheres também pode 
ser pensado em relação aos homens. Como já observamos, a 
concepção fortemente polarizada dos gêneros esconde a pluralidade 
existente em cada um dos pólos. Assim, aqueles homens que se 
afastam da forma de masculinidade hegemônica são considerados 
diferentes, são representados como o outro e, usualmente, 
experimentam práticas de discriminação ou subordinação261. 

 

Ao final, a Corte traz o direito das pessoas em definir, de forma livre e 

independente, a sua identidade sexual e de gênero e, que os dados contidos nos 

registros sejam correspondentes à definição que eles têm de si mesmos, restando 

resguardados na Convenção Americana por meio de disposições que asseguram o 

livre desenvolvimento da personalidade (artigos 7 e 11.2), o direito à privacidade 

(artigo 11.2), o reconhecimento da personalidade jurídica (artigo 3) e o direito ao nome 

(artigo 18º)262. 

 

4.2.3 Quanto ao procedimento de alteração dos dados das pessoas transexuais 

 

Quanto a maneira que se dará esse procedimento de alteração do nome e do 

gênero nos documentos oficiais emitidos pelo Estado, a Opinião Consultiva relata que 

essas medidas proporcionadas não deverão prejudicar o princípio da segurança 

jurídica, constituída como uma estabilidade nas situações legais e como parte 
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fundamental da confiança que os cidadãos têm no sistema institucional 

democrático263: 

 

A falta de segurança jurídica pode ser causada por aspectos jurídicos, 
administrativos ou por práticas estatais que reduzem a confiança 
pública nas instituições (judiciário, legislativo ou executivo) ou o gozo 
dos direitos e obrigações reconhecidas por aqueles, e implicam 
instabilidade no que diz respeito ao exercício dos direitos 
fundamentais e de situações jurídicas em geral264 [tradução nossa] 

 

Segundo a opinião da Corte, isso implica que a implementação dos 

procedimentos para a mudança do nome e do sexo devam assegurar que os direitos 

e obrigações referentes a terceiros sejam efetivamente protegidos sem implicar um 

prejuízo à plena garantia do direito à identidade de gênero. Os atos legais praticados 

antes da alteração do gênero, continuam produzindo os mesmos efeitos após a 

mudança dos documentos, exceto nos casos em que a própria legislação irá prever265. 

Ainda, a personalidade e a liberdade constituem condições essenciais à vida humana. 

Todo sujeito possui autonomia privada para exprimir sua liberdade da forma que lhe 

convir, desde que não acarrete dano ou risco de dano evidente a outro ou à 

coletividade266 

Além disso, outros fatores devem estar estabelecidos no processo de 

alteração dos registros para efetivar a segurança jurídica, tantos de terceiros, quanto 

dos próprios titulares do direito. Segundo os autores Valéria Silva Galdino Cardin e 

Caio Eduardo Costa Cazelatto, diversos são os atributos que que caracterizam a 

autoidentidade: 

 
Um dos traços mais característicos da dimensão sexual é, portanto, o 
identitário, já que abarca a forma como o ser humano se identifica 
física, psíquica, moral e socialmente, ou seja, percorre desde a 
essência mais íntima até a mais exposta do seu titular. Em decorrência 
da busca por uma identidade que o tornará único no meio em que está 
inserido, o indivíduo assume para si inúmeros atributos que o irão 
compor e formar a imagem que ele almeja para si próprio ou que a 
sociedade espera dele, como acontece com o nome, o pseudônimo, o 
estado civil, a aparência física e emocional, a voz, a profissão, a etnia, 
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a reputação, o comportamento, o grau de escolaridade, a classe 
econômica e, sobretudo, as manifestações sexuais267. 

 

Ressalta-se que, além do nome, que constitui apenas uma das características 

que compõem a identidade, outros elementos devem ser focados na adequação de 

uma forma integral, abrangendo assim, o direito à imagem da pessoa. Portanto, além 

da alteração do nome no registro, também é necessário fazer, se possível, a alteração 

da fotografia que compõem esses documentos juntamente com a retificação do 

gênero ou sexo auto percebido. Tal alteração é de suma relevância para as partes 

interessadas para poderem exercer seus direitos subjetivos. Ao fazer uma 

interpretação do artigo 11 da Convenção Americana que diz respeito à vida privada, 

a Corte refere-se que embora o direito à autoimagem não esteja expressamente 

previsto no dispositivo, as imagens e fotografias pessoais são obviamente incluídas 

nesse campo de proteção. 

Segunda Renata Bertti Nunes e Tereza Rodrigues Vieira, o direito à imagem, 

como um atributo da personalidade, integra a vida privada e, qualquer violação desse 

direito viola a vida privada do ser humano, constituindo um direito absoluto268. O direito 

à imagem o satisfaz em todos os seus aspectos, incluindo físico ou moral, diante da 

sociedade. A imagem exerce uma ampla importância diante a dignidade da pessoa 

humana, demonstrando como influência na formação da personalidade do sujeito269. 

Inserida nos documentos pessoais oficiais, possuem não só o valor de apoiar ou dar 

credibilidade à informação fornecida por meio da escrita, mas tem, em si, um conteúdo 

importante e um valor expressivo, comunicativo e informativo. 

Assim, as imagens dos documentos, em alguns casos, podem se comunicar 

ou se relacionar com o mesmo impacto, ou até maior, do que as palavras escritas, 

sendo assim, parte integrante da identidade do sujeito. Negar-lhe o direito a imagem 

significa ferir a honra do indivíduo, conforme recorte abaixo: 

 
A dignidade da pessoa é o bem da vida maior a ser protegido e 
assegurado. Por seus desdobramentos temos o direito à honra, à 
imagem, à privacidade e à isonomia, dentre tanto outros direitos 

                                                           
267 CARDIN, Valéria Silva Galdino; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa. Op. cit., 2016, p. 140. 
268 NUNES, Renata Bertti; VIEIRA, Tereza Rodrigues. Direito à Imagem dos Indivíduos em Situação 
de Rua: Voyeurismo da miséria, intimidade pública e o filtro da responsabilidade. In: VIEIRA, Tereza 
Rodrigues; CARDIN, Valéria Silva Galdino (orgs.). Pessoas em situação de rua - Invisibilidade, 
Preconceitos e Direitos. Brasília: Zakarewicz Editora, 2018. 
269 RODRIGUES, Raquel Brodsky. Direito à imagem e dano moral: reparação por meio de indenização 
pecuniária. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, v. 7, p. 311-336, 2008. 



82 
 

 

básicos para viver dignamente. A honra é o conjunto de valores que 
caracterizam a personalidade, estando resguardada na constituição. 
Em consequência, resguarda-se a dignidade da pessoa humana. O 
direito à imagem, em breves palavras, é o direito à proteção do 
aspecto físico do indivíduo. A aparência externa é o reflexo direto da 
personalidade (honra) do sujeito. Quando a imagem do indivíduo 
transexual não é protegida, sua honra estará violada, pois seu nome 
e sua identidade civil não correspondem à sua aparência física. Desta 
feita, sua dignidade humana também é atingida270. 

 

Dito isso, no que se refere à alteração do nome, sexo ou gênero e à imagem 

das pessoas nos documentos, a Corte entende que é uma obrigação dos Estados 

assegurar que essas modificações sejam atualizadas em todos os outros documentos 

e repartições, sem a necessidade da intervenção do requerente, fazendo com que a 

pessoa não se submeta à encargos excessivos, morosos ou onerosos.  

Ao fazer alusão ao Programa Interamericano para el Registro Civil Universal 

y “Derecho a la Identidad”, criado pela OEA em 03 de junho de 2008, o documento 

menciona que os Estados devem implantar esforços para identificar, sistematizar e 

unificar os critérios e padrões básicos para que os sistemas nacionais de registro civil 

possam funcionar adequadamente e garantir a cobertura universal, promovendo 

também, a forma simplificada de seus processos administrativos. Na resolução desse 

programa, medidas para assegurar a gratuidade, celeridade, universalidade e 

modernidade que visam facilitar a alteração do nome dos/as transexuais, se instalam 

no intuito de garantir ou reconhecer totalmente direito à identidade, que é 

indispensável para ou o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos sociais e 

culturais271.  

Nesse interim, a Corte determina que os Estados signatários são detentores 

da livre determinação sobre a maneira mais adequada, sobre os trâmites e 

procedimentos para a mudança de nome e gênero, bem como sobre a adaptação da 

imagem, em todos os registros e documentos para que estejam conformes à 

identidade de gênero autopercebida. Porém, ela realiza algumas recomendações para 

a realização desse procedimento. 

                                                           
270 SOUSA, Claudiane Aparecida de; FERREIRA, Bruno Martins; BARROS, Marília de Assis. Identidade 
de gênero: aspectos ético-jurídicos da retificação do registro civil do transexual. Revista Eletrônica de 
Ciências Jurídicas, v. 1, n.1, p. 01-21, 2014. 
271 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Programa interamericano para el registro civil 

universal y “derecho a la identidade. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5841.pdf>. Acesso em: 05.Nov.2018. 
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No que concerna à natureza do procedimento, a Corte reconheceu o direito 

que toda pessoa tem de assegurar que o sexo ou gênero consignado em seus 

registros correspondam à identidade sexual e de gênero efetivamente assumida e 

vivida por ele. Isso devido à possibilidade de autodeterminação que as pessoas 

possuem de escolher livremente as opções e circunstâncias, segundo suas próprias 

opções e convicções. Nesse sentido, o procedimento que visa reconhecer a 

identidade de gênero auto percebida de uma pessoa, deve ser respeitada pela 

sociedade e garantida pelo Estado, onde em nenhuma circunstância, poderá ser 

tornada em um espaço para escrutínio272 externo e validação da identificação sexual 

e de gênero da pessoa que solicita o reconhecimento273. 

Dessa forma, a Corte opinou que o procedimento que melhor atende aos 

requisitos estabelecidos no parecer para a alteração desses dados são aqueles de 

natureza materialmente administrativa ou notarial, dado que o processo jurisdicional 

pode eventualmente incorrer, em alguns Estados, em formalidades e atrasos. A este 

respeito, a Corte reportou ao Programa Interamericano para o Registro Civil Universal 

e "Direito à Identidade" onde estabelece que os Estados, de acordo com a sua 

legislação nacional, devem promover a via administrativa e de forma gratuita, para os 

procedimentos relacionados com processos de registro, a fim de simplificá-los e 

descentralizá-los, deixando como último recurso as vias judiciais.  

O procedimento de natureza jurisdicional destinado a obter a autorização da 

materialização desse direito equivaleria a uma limitação excessiva e não adequada 

para o requerente, uma vez que o procedimento administrativo configura-se como o 

mais célere e minimizado, opondo-se à autoridade responsável pelo procedimento 

somente quando verificada a violação ou um vício na expressão do consentimento 

livre e esclarecido do requerente, ou seja, a interferência de terceiros na sua 

manifestação da vontade, conforme se observa no trecho da decisão: 

 
Além disso, é possível inferir que o direito ao reconhecimento da 
identidade de gênero implica, necessariamente, o direito a que dados, 
registros e documentos de identidade se referem à identidade sexual 
e gênero das pessoas transgeneros. A este respeito, os princípios de 
Yogyakarta levantou a obrigação dos Estados-Membros adotar 
legislativas, administrativas e outras medidas que são necessárias 
para cumprir totalmente e reconhecer legalmente o direito de cada 
pessoa a identidade de gênero que fixou para si, bem como para existir 

                                                           
272 Escrutínio é o processo de como o exercício do voto se realiza. Também pode ser chamado de 
procedimento eleitoral. 
273 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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procedimentos pelos quais todos os documentos de identidade 
emitidos pelo Estado que indicam gênero ou sexo de uma pessoa — 
incluindo certidões de nascimento, passaportes, cadernos eleitorais e 
outros documentos - refletem a identidade de gênero profunda que a 
pessoa definida por e para si mesmo [tradução nossa]274 
 

Posteriormente, a Corte se preocupou em fundamentar a resposta sobre a 

terceira pergunta formulada pelo Estado da Costa Rica acerca do entendimento do 

artigo 54 de seu Código Civil ser interpretado conforme a CADH. Nesse momento, 

expressou-se no sentido de que o processo de alteração do nome e sexo deve ser 

materialmente administrativo, baseado no consentimento livre e informado do 

requerente sem fazer qualquer exigência como atestados médicos ou psicológicos, 

cirurgia ou tratamento hormonal. Menciona ainda sobre a confidencialidade no 

processo juntamente com a celeridade e gratuidade (sempre que possível) pelo qual 

ele deve ser conduzido pelos Estados.  

No que se refere ao direito de alteração dos dados cadastrais, a Corte explica 

que esse deve ser realizado baseado, apenas, no consentimento livre e informado do 

requerente. Tal justificativa baseia-se na possibilidade de autodeterminação, de forma 

livre, para escolher as opções que dão significado à existência do requerente, de 

acordo com as suas escolhas e convicções. Por isso, no intuito de cumprir os 

compromissos internacionais relativos aos direitos humanos, os Estados devem 

respeitar a integridade física e mental das pessoas, reconhecendo legalmente a 

identidade de gênero e sexual sem qualquer obstáculo ou exigência abusiva que 

possa violar os direitos humanos. 

Para não ocorrer essa violação, o processo de reconhecimento da identidade 

de gênero não deve impor requisitos abusivos, tais como, apresentação de atestados 

médicos, submissão por perícia médica ou psicológica atestando a sua autopercepção 

de identidade de gênero, ou qualquer outro meio de prova considerado para atestar a 

identidade do requerente, bastando, apenas, o consentimento livre e informado da 

pessoa. Os atestados médicos, psiquiátricos e psicológicos possuem caráter invasivo 

e, questionam a atribuição de identidade realizada pela pessoa, pois, tais atestados 

repousam na ideia de que ter uma identidade contrária ao sexo que lhe foi atribuído 

no nascimento constituem-se em uma patologia. Dessa forma, tais requisitos 
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comprobatórios, contribuem para perpetuar os preconceitos associados à construção 

binária dos gêneros masculino e feminino, tornando a transexualidade uma doença.  

Além da desnecessidade de laudos médicos, psicológicos ou psiquiátricos, a 

Corte também entendeu sobre a dispensa da cirurgia de transgenitalização ou o uso 

de medicamentos hormonais como condição de alteração do nome e imagem das 

pessoas transexuais. Como já explanado, a identidade de gênero cria espaços para 

as pessoas se auto identificarem de acordo com a sua subjetividade, abre espaços 

para a livre expressão da corporeidade, pensamentos e ideais. Dessa livre expressão 

da corporeidade, algumas vezes são precedidas com o envolvimento da modificação 

do próprio corpo, por meio de cirurgias e transplantes que alteram o estereótipo do 

indivíduo. Contudo, é importante frisar que a identidade de gênero autopercebida não 

é um conceito que, necessariamente, precisa ser associada às transformações físicas 

do corpo.  

Dessa forma, os procedimentos de mudança de nome, adaptação da imagem 

e retificações de gênero nos registros e documentos de identidade, não podem exigir 

a intervenção cirúrgica, terapias hormonais, esterilizações ou qualquer outro método 

que alterem, no todo ou em parte, a estrutura física ou aparente do indivíduo. Tal 

entendimento pode ser extraído do artigo 5.1 e 5.2 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, que resguarda os direitos de terem respeitos a integridade física, 

psíquica ou moral e nem de serem submetidas a torturas e tratos desumanos ou 

degradantes275. Verifica-se, portanto, não ser necessário qualquer tipo dos 

procedimentos citados a fim de comprovar a identidade de gênero do indivíduo que 

motive o procedimento. Isso se deve, ao fato de que as pessoas transexuais já 

construíram suas identidades independentemente de tratamentos médicos.  

A autora Patrícia Corrêa Sanches refere-se à função social da determinação 

do gênero sexual na sociedade: 

 
Mas será que se faz necessária a mudança no corpo de uma pessoa 
a ensejar a mudança do sexo? Atualmente delineia-se o gênero sexual 
por sua função social, mais como um fenótipo comportamental do que 
o aspecto da genitália. Assim o indivíduo teria deferido o pedido de 
mudança do gênero sexual desde que demonstrasse que possui o 
sexo que socialmente representa, invertido daquele fisicamente 
suportado. A temática aqui discutida tem por objetivo pautar as 
discussões sobre a mudança de sexo, principalmente no tocante à 
função social da determinação do gênero sexual na sociedade, 
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demonstrando assim que, para sua alteração, não há necessidade de 
uma intervenção cirúrgica de modificação das características físicas, 
estas sim restritas a um ambiente de privacidade276. 

 

Em tempos atuais, além do nome, o corpo também cumpre uma função social 

importante na conformação de uma identidade do indivíduo e de sua própria 

felicidade. Para Luiz Edson Fachin é irrefragável que na contemporaneidade, existe 

uma supervalorização da estética, e, por conseguinte, do corpo humano, de modo que 

constitui um elemento relevante na qualidade de vida dos indivíduos277. Nesse 

sentido, condicionar o uso desses procedimentos para a autorização da identidade 

trans, é impedir o pleno exercício da uma série de direitos previstos e já garantidos, 

tais como o direito à privacidade (artigo 11.2 da Convenção) e de escolher livremente 

as opções e as circunstâncias que dão sentido à sua existência. Além do mais, a 

inviolabilidade do sujeito lhe garante o poder de autodeterminação em questão ao seu 

corpo e a sua saúde278. 

A Corte relembra o caso do IV Vs. Bolívia que, quando julgado, avaliou a 

saúde como parte da integridade pessoal e considerou a liberdade de cada pessoa 

para controlar sua própria saúde, corpo e o direito de ser livre de interferências 

cirúrgicas não autorizadas. Isso também poderia constituir uma violação ao princípio 

da igualdade e não discriminação, contida nos artigos 24 e 1.1 da Convenção 

Americana, pois, cisgêneros não seriam confrontadas com a necessidade de passar 

por esses obstáculos e, consequentemente, não teriam prejudicado a sua integridade 

pessoal para realizar o seu direito à identidade279. 

Refutam ainda que o condicionamento da cirurgia de transgenitalização ou o 

uso de medicamentos hormonais para a autorização mudança de nome, gênero e 

imagem, possuem origem na discriminação, baseada na orientação sexual e 

identidade de gênero, violando os direitos à integridade física e autodeterminação das 

pessoas, indo ao desencontro dos direito humanos. Justifica sua linha de 

entendimento, também, baseado nos princípios de Yogyakarta, onde estipula que 

                                                           
276 SANCHES, Patrícia Corrêa. Mudança de nome e da identidade de gênero. In: DIAS, Maria Berenice 
(org.). Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 
427. 
277 FACHIN, Luiz Edson. O corpo do registro no registro do corpo; mudança de nome e sexo sem 
cirurgia de redesignação. Revista Brasileira de Direito Civil, v.1, n.1, p. 36 – 60, 2014. 
278 CORRÊA, Adriana Espíndola. Consentimento livre e esclarecido: o corpo objeto de relações 
jurídicas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 77.   
279 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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nenhuma pessoa será obrigada a submeter-se a procedimentos médicos, incluindo 

esterilização, cirurgia de redesignação sexual e terapia hormonal, como requisito para 

o reconhecimento legal de sua identidade de gênero280.  

A Corte exemplifica, a partir do exemplo de países como Brasil e Argentina, 

como Estados do continente Americano que não condicionam os tratamentos 

cirúrgicos e hormonais ao procedimento. Especificamente, no Brasil, a presidente do 

Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, proferiu seu voto no julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4275), realizado em 1º de março de 2018, 

o julgamento “marca mais um passo na caminhada pela efetivação material do 

princípio da igualdade, no sentido da não discriminação e do não preconceito”. “O 

Estado há que registrar o que a pessoa é, e não o que acha que cada um de nós 

deveria ser, segundo a sua conveniência”281. 

Pautado nos princípios da igualdade e da não discriminação, a Corte 

entendeu que não seria razoável estabelecer um tratamento diferenciado entre 

pessoas cisgêneros e transgêneros que pretendem corrigir os registros e documentos 

de identidades. Dessa forma, as pessoas transgêneros estariam sujeitas a obstáculos 

para alcançar o reconhecimento e respeito de sua identidade, no qual as pessoas 

cisgêneros não enfrentariam.  

Outro ponto decidido pela Corte foi em relação modo confidencial do 

procedimento. Como já descrito, a falta do reconhecimento da identidade do ser 

humano pode contribuir para o tratamento discriminatório das pessoas transgêneros, 

aprofundando a sua vulnerabilidade à crimes de ódio e violência psicológica. Tudo 

isso conduzido por uma vontade de punir pessoas cuja aparência e comportamentos 

que desviam dos modelos cisgêneros e heteronormativos. Além disso, a falta de 

reconhecimento de identidade de gênero pode ser causa de muitas outras violações 

aos direitos humanos, como tortura ou maus-tratos em centros de saúde ou de 

detenção, violência sexual, negação do direito de acesso à saúde, discriminação, 

                                                           
280 PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de 
direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Disponível em: 
<www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018. 
281 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF reconhece a transgêneros possibilidade de alteração de 
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exclusão e bullying em contextos de educação, discriminação no acesso ao emprego 

ou na atividade profissional, moradia e acesso à previdência social282. 

Diante de inúmeros atos de violência e preconceitos em que as pessoas 

transexuais estão suscetíveis, a Corte opinou que o procedimento de alteração de 

sexo e gênero nos documentos pessoais não devem ser acessíveis ao público e não 

devem aparecer nos escritos dos documentos alterados. Tal entendimento é 

embasado pelos direitos à identidade e os direitos à privacidade, reconhecido pelo 

11.2 da Convenção Americana no qual se refere que ninguém pode ser objeto de 

ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada e nem de ofensas ilegais à 

sua honra ou reputação283. Segundo a Corte, isso proporcionará um espaço de paz 

pessoal e manterão reservados certos aspectos da vida privada e controlará a 

divulgação de informações pessoais para o público. Ainda sobre o possível mau uso 

dos dados, completa ainda dizendo que: 

 
A Corte sugere que "eles merecem proteção especial, porque, se 
tratados ou relatados de forma inadequada, conduziria a uma 
intromissão profunda na dignidade pessoal e a honra da pessoa, 
podendo provocar uma "discriminação arbitrária ou ilegal contra uma 
pessoa ou causar-lhe um risco de efeitos graves284 [tradução nossa]. 

 
De igual forma, a natureza sigilosa dos dados alterados nos registros e 

documentos pessoais está de acordo com os princípios de Yogyakarta quando se 

refere que todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou 

identidade de gênero, têm o direito à privacidade, sem interferência arbitrária ou ilegal 

do Estado, incluindo o direito de escolher se deve ou não revelar sua orientação sexual 

ou identidade de gênero285. Em analogia com o direito ao esquecimento, considerado 

dentro da categoria dos “novos direitos”, o autor Ingo Sarlet relata a respeito do 

esquecimento das informações no corpo social a fim de garantir a intimidade do 

indivíduo: 

 
pretensão das pessoas, físicas e mesmo jurídicas, no sentido de que 
determinadas informações (aqui compreendidas em sentido amplo) 
que lhes dizem respeito, especialmente àquelas ligadas aos seus 
direitos de personalidade, ou, no caso das pessoas jurídicas, à sua 

                                                           
282 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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284 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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imagem e bom nome, não sejam mais divulgadas de modo a impedir 
sejam objeto de acesso por parte de terceiros ou pelo menos que o 
acesso a tais informações seja dificultado, tudo de modo a propiciar 
uma espécie de esquecimento no corpo social286.   
 

Por isso, como consequência do direito à identidade, à privacidade e à 

intimidade, assegurando a inviolabilidade à vida privada, à honra e à imagem das 

pessoas, a transexualidade do indivíduo deve ser vista somente a sua esfera mais 

íntima, necessitando ser evitado que outras pessoas tenham acesso às suas 

informações e sobre suas vidas passadas, enquanto pertencente ao gênero oposto. 

De modo a preservar a sua liberdade de gênero287. Em conformidade com o acima 

exposto, a publicidade indesejada sobre uma mudança na identidade de gênero, 

concluída ou pendente, pode colocar o requerente em situação de vulnerabilidade, 

acrescida de vários atos de discriminação contra sua honra, contra sua reputação ou 

obstaculizar para o exercício de outros direitos humanos. 

Contudo, importante ressaltar acerca de alguns desdobramentos quanto ao 

sigilo dessa informação. Alguns juristas, como Maria de Fátima Freire de Sá e Bruno 

Torquato de Oliveira Naves, vêm se preocupando quanto à obrigatoriedade de 

informar o cônjuge da pessoa transgênero. Segundo esses autores, a/o transexual 

possui a obrigação de informar as pessoas com quem se envolva conjugalmente de 

sua especial condição, sob pena de ficar claro o error in persona, possibilitando a 

anulação do casamento288. Porém, compete a cada Estado signatário legislar a 

respeito das questões de sigilo e seus reflexos anulatórios dentro do seu ordenamento 

jurídico interno.  

No Brasil, por exemplo, o entendimento se dá em conformidade com o 

disposto no art. 1.556 do Código Civil, onde menciona que o casamento pode ser 

anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, 

o erro essencial quanto à pessoa do outro. A doutrina e a jurisprudência têm entendido 

como termo de decadência, o prazo de três anos, para que o cônjuge efetive o direito 

                                                           
286 SARLET, Ingo Wolfgang. Tema da moda, direito ao esquecimento é anterior a internet. Revista 
Consultor Jurídico. Edição de 22 de maio de 2015. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-
mai-22/direitos-fundamentais-tema-moda-direito-esquecimento-anterior-internet. Acesso em: 05. nov. 
2018. 
287 ALVES, Felipe Dalenogare; GOFAS, Faena Gall. O transexual e o direito ao esquecimento no 
ciberespaço após a mudança de gênero: por um tratamento compatível com o constitucionalismo 
contemporâneo brasileiro, de promoção aos direitos fundamentais e garantia à diversidade. Revista 
Publicum, v. 3, n. 1, p. 78-99, 2017. 
288 SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Bioética e biodireito. 4.ed. 
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de anular o casamento nas hipóteses de erro essencial, podendo, dessa forma, se 

verificar que não existe um esquecimento absoluto da vida passada da pessoa trans, 

afinal, a única mudança que se registra é em relação ao nome, gênero e imagem. Os 

números identificadores como RG e CPF continuam os mesmo para a pessoa.  

Contudo, para as autoras Tereza Rodrigues Vieira e Valéria Silva Galdino 

Cardin, a pessoa transexual não possui a obrigatoriedade de informar a pessoa com 

quem se relaciona, cabendo a ela refletir, dentro do seu contexto conjugal, há 

confiança para viver ao lado daquela pessoa pelo resto da vida omitindo algo que foi 

muito importante na sua trajetória289. Completam ainda, dizendo que: 

 

Entende-se que revelar ou não é uma questão de escolha da pessoa 
trans, porém se o futuro cônjuge demonstra ser uma pessoa 
preconceituosa, homofóbica ou transfóbica, certamente não é o 
consorte ideal. A ética deve estar presente em todas as ações e 
atitudes, sobretudo em relação àquela pessoa com quem se pretende 
dividir uma vida conjugal, na tristeza e na alegria, na saúde e na 
doença, onde não tem cabimento propositadas omissões acerca da 
sexualidade, reprodução e identidade, âmbitos sopesados 
fundamentais em uma união civil ou casamento. As pessoas fazem 
planos de uma vida em comunhão e harmonia duradouras.  A 
felicidade só pode ser construída onde há ética entre o casal, 
confiança e lealdade290. 

No que concerne à celeridade e gratuidade do procedimento de alteração do 

nome, imagem e gênero, a Opinião Consultiva entendeu que a duração razoável do 

prazo do processo, seja ele judicial ou administrativo, deve atender a necessidade de 

urgência da pessoa requerente.  Portanto, estabeleceu-se que se a demora no 

processo impactar, de forma relevante a situação jurídica da pessoa, será necessário 

que este, se resolva o mais rápido possível, para não ferir nenhum direito resguardado 

pela Convenção, em especial, o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Além do mais, reporta o Programa Interamericano para el Registro Civil 

Universal y “Derecho a la Identidad” onde se referem que os procedimentos 

relacionados aos processos de registro devem ser gratuitos ou o menos oneroso 

possível para as pessoas que se encontram em situação de pobreza e 
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vulnerabilidade.  A Corte ainda exemplifica com base na legislação da Argentina que 

denota a identidade de gênero (Lei nº 26.743), estabelece que os procedimentos de 

retificação de registro previstos na referida lei são gratuitos, pessoais e não requerem 

a intermediação de um administrador ou advogado. 

A justificativa na Corte sobre constituir-se uma tendência acerca da gratuidade 

do procedimento nos Estados, está relacionada com a redução de obstáculos, nesse 

caso o de natureza financeira, que poderá culminar no reconhecimento jurídico da 

identidade de gênero, bem como a obrigação de não criar diferenças de tratamento 

discriminatório em relação a pessoas cisgêneros, que não precisa passar por esses 

procedimentos291.  

 

4.2.4 Quanto ao procedimento relativo às crianças 

No que tange à regulamentação dos procedimentos de alteração do nome, 

adaptação da imagem e retificação do sexo ou gênero nos registos e nos documentos 

de identidade das crianças transexuais, assim como já decididos em outros casos 

julgados, a Corte estabeleceu que as crianças possuem os mesmos direitos, 

reconhecidos pela Convenção Americana, em relação aos adultos. Além do mais, por 

tratar de absolutamente incapazes, a elas serão adotadas medidas exclusivas de 

proteção, previstas no artigo 19 da Convenção (“Toda criança tem direito às medidas 

de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da 

sociedade e do Estado”292), que deve ser definido de acordo com as circunstâncias 

particulares de cada caso específico293 e de acordo com o ordenamento jurídico 

interno de cada Estado.  

Em relação a esses procedimentos, quando aplicado às crianças, os direitos 

contidos nos instrumentos gerais de direitos humanos devem ser interpretados 

levando em conta o corpus juris sobre os seus direitos. Além disso, a Corte considerou 

que o artigo 19 da Convenção deve ser entendido como um direito complementar 

adicional, devido ao seu desenvolvimento físico e emocional, necessitando, assim, de 

proteção especial294. 

                                                           
291 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017.. 
292 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Op. cit., 1969. 
293 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
294 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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Para realizar o procedimento devem ser levadas em consideração as 

características da criança, juntamente com a necessidade de promover o seu 

desenvolvimento pessoal, proporcionando-lhes as condições necessárias para que 

possam viver e desenvolver suas habilidades com a plena utilização do seu potencial. 

Assim, irão exercer seus direitos de maneira progressiva, na medida em que 

desenvolvem suas autonomias pessoais e, para isso, são tomadas medidas 

relevantes para proporcionar sua maior proteção e segurança. 

Ao adotar as medidas especiais necessárias para o desenvolvimento da 

identidade infantil, além da observância do princípio da autonomia progressiva que 

rege essa relação, aponta-se para a necessidade da intervenção de outros quatros 

princípios norteadores, quais sejam: a)  princípio da não discriminação, b) princípio do 

interesse superior da criança, c) princípio do respeito pelo direito à vida, à 

sobrevivência e ao desenvolvimento, d) princípio do respeito pela opinião da criança 

em qualquer procedimento que a afete, para que sua participação seja garantida. 

Diante do explanado, quando se trata da proteção dos direitos das crianças e 

da adoção de medidas especiais para alcançá-las, a aplicação desses princípios deve 

inspirar, de maneira transversal, todo o procedimento que aqui se discute. A Corte 

destaca que o princípio da proteção do interesse superior deve implicar na adoção de 

políticas públicas que preveem a elaboração de regulamentos que especifiquem as 

medidas protetivas em favor das crianças.  

Por outro lado, e em estreita relação com o direito a ser ouvidas, a Corte já 

mencionou em outras decisões a obrigação de respeitar plenamente os direitos das 

crianças em serem ouvidas em todas as decisões que afetam a sua vida. Sobre este 

ponto específico, a Corte também especificou que o direito de ser ouvido constitui, 

não apenas um direito em si, mas também deve ser levado em consideração para 

interpretar e fazer valer todos os outros direitos295. 

De igual forma, em outras decisões de casos contenciosos, a Corte referiu-se 

ao direito à identidade das crianças reconhecidas pelo artigo 8º da Convenção sobre 

os Direitos da Criança, que afirma em seu primeiro parágrafo que os Estados-Partes 

devem comprometer-se a “respeitar o direito da criança de preservar sua identidade, 

inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, sem 

                                                           
295 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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interferência ilícita”296. No caso em específico, a Corte indicou que a identidade da 

criança estava intimamente ligada à sua individualidade e a sua vida privada.  

Observa-se ainda o artigo 8º, inciso 2 da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, onde estipula que se uma criança for privada, de forma ilegal, de todos os 

elementos constitutivos de sua identidade, “os Estados Partes devem assegurar-lhe 

assistência e proteção adequada, de forma que a sua identidade seja restabelecida o 

mais rapidamente possível”297. Ao atentar-se aos princípios de Yogyakarta, em 

específico em seu preâmbulo este estabelece que todas as pessoas, 

independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, possuem o 

direito para o pleno gozo dos direitos humanos, sem discriminação de qualquer tipo. 

Considera ainda, a preocupação com o melhor interesse das crianças, tornando-as 

capazes de formarem seus próprios julgamentos e o direito de expressarem suas 

opiniões livremente em todos os assuntos que lhes dizem respeito, de acordo com 

sua idade e maturidade. 

Diante todo o exposto, entende-se que as considerações relativas ao direito à 

identidade de gênero que foram desenvolvidas aos adultos são aplicáveis de igual 

forma às crianças que desejam apresentar pedidos de reconhecimento de sua 

identidade e em documentos e registros de acordo com a identidade de gênero auto 

percebida298: 

tal direito deve ser entendido em conformidade com as medidas 
especiais de proteção que estão disponíveis em cada Estado Membro, 
em conformidade com o artigo 19 da Convenção, que deve 
necessariamente ser concebido de acordo com os princípios do 
interesse superior da criança, da autonomia progressiva, de ser ouvido 
e levar em conta sua opinião em todos os procedimentos que os 
afetam, do respeito ao direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento, 
bem como o princípio da não discriminação299. [tradução nossa] 
 

Ressalta que qualquer restrição imposta ao pleno exercício desse direito por 

meio de dispositivos que tenham a finalidade de protegê-las, só pode ser justificada 

de acordo com os princípios citados. Proporcionar esses direitos às crianças, significa 

possibilitá-las de autodeterminarem-se e, de forma, livre, poder escolher as opções e 

as circunstâncias que dão significado à sua existência.  

                                                           
296 UNRIC – CENTRO REGIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os direitos da criança. 
1989. Disponível em: <https://www.unric.org/html/portuguese/humanrights/Crianca.pdf>. Acesso em 
05.Nov.2018. 
297 Ibidem. 
298 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
299 Opiniones Consultivas. Op. cit., 2017. 
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Na mesma linha, é pertinente lembrar que o Comitê dos Direitos da Criança 

indicou que "todos os adolescentes têm direito à liberdade de expressão e respeitam 

sua integridade física e psicológica, sua identidade de gênero e sua autonomia 

emergente"300. Apenas para exemplificar e demonstrar uma boa prática com a questão 

das crianças, a Corte faz referência a Lei 26.743 da Argentina, promulgada em 23 de 

maio de 2012, acerca da Identidade de Gênero, cujo artigo 5º refere-se à retificação 

do registro do sexo, a mudança do primeiro nome e a imagem das crianças. 

O referido artigo estabelece que em relação às crianças (menores de 18 anos) 

a solicitação do procedimento deve ser requerida por meio de seus representantes 

legais, juntamente com o consentimento expresso do menor, levando em 

consideração os princípios de capacidade progressiva e os melhores interesses da 

criança.  Prevê também que, o menor deve ser sempre acompanhado por um 

advogado301. No caso do não consentimento dos pais com o procedimento, ou, na 

falta deles, será possível recorrer ao Poder Judiciário para obter a autorização, 

levando em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse 

superior da criança, de acordo com as disposições da Convenção sobre os Direitos 

da Criança e da Lei. 

No Brasil, ainda não há uma uniformização quanto ao procedimento de 

alteração de dados diretamente em cartório relativo às crianças, muito embora seja 

uma realidade pelo judiciário. Contudo, o Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), no intuito de efetivar a decisão do STF na ADI 4275, realizou uma 

recomendação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que esse uniformize 

a decisão de alteração do registro civil aos menores de 18 anos, como se vê:  

 
No caso de adolescente maior de 12 anos, este deve estar 
representado por ambos os genitores. O adolescente maior de 16 
anos deve ser assistido por ambos os genitores. Todos devem 
comparecer perante o registrador e firmar o termo de consentimento 
informado. A alteração pode ser solicitada perante qualquer Serviço 
do Registro Civil do País, bem como nas repartições diplomáticas 
brasileiras no exterior. O procedimento completo foi detalhado em 
minuta composto por 19 artigos e modelos para uniformizar o processo 
em todo o País302. 

                                                           
300 UNRIC – CENTRO REGIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Op. cit. 1989. 
301ARGENTINA, Ley n. 26.743 de mayo de 2012. Disponível em: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm. Acesso em: 
19/10/2018. 
302IBDFAM. Sugere padronização do procedimento de alteração de registro civil de transexuais. 

Assessoria de Comunicação. 2018. Disponível em: 
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É importante ressaltar que algumas medidas já foram implantadas pelo 

sistema público brasileiro, visando propiciar o direito das crianças a serem 

identificadas de acordo com as suas identidades. O Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) já autorizou, por meio de uma Resolução nº 01/2018, homologada no dia 17 

de janeiro de 2018, o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros 

escolares da educação básica, que inclui a educação infantil, o ensino fundamental e 

o ensino médio. O intuito dessa resolução é de difundir o respeito entre as crianças e 

adolescentes, e a diminuição do preconceito e do bullying sofrido por elas no ambiente 

escolar. A Resolução ainda reitera a necessidade dos representantes legais aos 

menores de 18 anos303.  

Nesse ínterim, a Corte opinou que o direito de alteração dos dados deve ser 

estendido para as crianças que em conformidade com as medidas de proteção 

especial em conformidade com o artigo 19. º da Convenção, e necessariamente deve 

ser projetada de acordo com os princípios do melhor interesse da criança, princípio 

da autonomia progressiva, da não discriminação, do interesse superior da criança, do 

respeito pelo direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento e pelo princípio do 

respeito pela opinião da criança em qualquer procedimento que a afete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6582/IBDFAM+sugere+padroniza%C3%A7%C3%A3o+do+procedi
mento+de+altera%C3%A7%C3%A3o+de+registro+civil+de+transexuais>. Acesso em 06. Nov.2018. 
303 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 2018. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=81001-rcp001-
18-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 05. Nov. 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação preocupou-se em analisar a Opinião Consultiva nº 24/2017 

com o recorte para a tematização do procedimento de alteração de nome e sexo das 

pessoas transexuais. Para tanto, utilizou-se de orientações da Análise de Conteúdo 

por meio da leitura do documento, com atenção às seções que discorriam acerca dos 

direitos dos/as transexuais e os procedimentos considerados não discriminatórios, 

que devem ser adotados pelos países que ratificaram a Convenção.   

A partir da realização da pesquisa, foi possível constatar que o parecer emitido 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos constitui-se como fator de efetivação 

dos direitos humanos a população LGBTI, reafirmando a hipótese levantada da 

gênese da pesquisa. O importante estudo sobre as identidades de gênero tem 

contribuído cada vez mais para a compreensão do tema e para a erradicação do 

preconceito e, o modo pelo qual sobreveio esse avanço de entendimento no campo 

do Direito, é decorrente do entendimento de grandes sociólogos que estudam o papel 

da identidade na sociedade.  

Foi amparado nos percursos de Stuart Hall em que as identidades trans e os 

estudos de gênero se estabeleceram nessa pesquisa, a partir da análise das 

diferenças entre os termos sexo, sexualidade e gênero. Ao sexo, referenciou-se como 

uma característica meramente biológica, constituindo fator preponderante para 

diferenciar macho e fêmea, os órgãos pelos quais são instituídos ao nascimento – 

pênis e vagina, abordando, também, aquelas pessoas que nasceram com os dois 

órgãos reprodutores (intersex). De tal modo, usou-se do mesmo referencial teórico 

para suscitar a diferença do sexo (como fator biológico) com a sexualidade, 

representada pela construção cultural e histórica do ser humano, voltando-se para o 

debate de normas reguladoras de comportamentos.  

As identidades de gênero que dizem respeito à identificação da pessoa, ou 

não, com o sexo com o qual ela nasceu, pode ser enfatizada pela construção histórica 

e social reproduzida sobre as características biológicas. Dados esses que ainda hoje, 

carregam enraizadas a ideia de algumas instituições sociais, como as famílias 

tradicionais, escolas e igrejas, pois, as concepções do binarismo social, acabando por 

se tornarem reguladoras de normas pré-determinadas. Ante a essa falta de 

compreensão por parte da sociedade, que ainda não entende ou não aceita uma 

pessoa se identificar com o sexo oposto ao que nasceu, gera uma expectativa de que 



97 
 

 

todas as pessoas devam se comportar de acordo com a regra de quem nasce com 

pênis deve agir como menino e, quem nasce com vagina deve agir como menina, 

fenômenos esse chamado de “cisnormatividade”.  

Pautado na ideia de que todos são iguais perante a lei e de que os direitos 

humanos foram criados a todos, esboçou-se o conceito da fundamentação moral dos 

direitos humanos como sendo criados a partir dos valores principiológicos e, não da 

existência das regras já postas. A partir dessa fundamentação, concebida na criação 

dos direitos humanos de acordo com o desenvolvimento da sociedade, os direitos 

dos/as transexuais são trazidos ao mundo jurídico para a busca de igualdade. A partir 

da criação desses direitos, amparados na justificativa moral, os sistemas regionais de 

proteção aos direitos humanos, em especial ao do continente americano, buscam 

efetivar e garantir os direitos dos cidadãos que residem em um território, que por muito 

tempo viveram sob o legado dos regimes autoritários ditatoriais, demarcado por uma 

cultura de violência, impunidade, preconceito e desigualdades, onde pouco se 

respeitavam os direitos humanos no âmbito doméstico. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, valendo-se da Convenção 

assinada em São José da Costa Rica, em 1969, ao emitir o referido parecer consultivo 

que reconhece a identidade transgênera e proporciona as mesmas garantias das 

pessoas cisgêneras, cumpre seu propósito de consolidar no continente americano um 

regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundada no respeito dos direitos 

essenciais dos indivíduos. Assim, ao analisar a Opinião Consultiva nº 24/2017 pode-

se averiguar que mais uma conquista foi alcançada por um grupo de minorias sociais 

- as minorias sexuais. Confere-se no parecer da Corte que a alteração do nome, a 

retificação do sexo ou gênero nas Certidões de Nascimento e nos documentos de 

identidade e a adequação da imagem nos documentos pessoais, constituem direitos 

protegidos pelo artigo 18 (direito do nome), artigo 3º (direito ao reconhecimento da 

personalidade jurídica), artigo 7.1 (direito à liberdade), artigo 11.2 (direito à 

privacidade) da Convenção Americana de Direitos Humano. 

Constata-se ainda que o procedimento adequado para viabilizar essas 

garantias reconhecidas, baseado no consentimento livre e informado do requerente, 

sem a necessidade de tratamento hormonal ou da submissão pelo procedimento 

cirúrgico de transgenitalização, bem como, a possibilidade dessas alterações serem 

realizadas diretamente nos cartórios, de forma célere e gratuita, fundamentado no 

sigilo das informações, sem acesso ao público ou sem aparecer no escrito dos 
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documentos, garante essa população o direito à igualde em relação as pessoas que 

se identificam com o seu sexo biológico. 

Salienta-se que todas essas garantias reconhecidas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos condizem com algumas das hipóteses 

suscitadas no início da pesquisa, pois, proporcionou um avanço ao direito da 

igualdade aos/às transexuais, reconheceu a Opinião Consultiva nº 24/2017 da CIDH 

como fator de inclusão social do grupo de minorias e efetivou os direitos da 

personalidade, em especial ao nome.  

A Convenção Americana dispõe sobre comprometimento acerca do 

cumprimento e respeito dos direitos e liberdades nela reconhecidos e expressa a 

garantia do livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. 

Porém, alguns Estados signatários ainda não deram o efetivo cumprimento do parecer 

consultivo. O direito à autodeterminação do próprio gênero, enquanto expressão do 

princípio do livre desenvolvimento da personalidade, qualifica-se como poder 

fundamental da pessoa transgênero no Brasil, garantido por meio da ADI 4.275/DF.  

A relação do reconhecimento dos direitos de alteração do nome e prenome, 

de auto percepção com a imagem nos documentos serem realizadas diretamente em 

cartório de registros notariais, garante aos indivíduos a brasileiros a efetivação de 

alguns direitos da personalidade previstos no Código Civil de 2002, tais como constam 

no artigo 15 (Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de 

vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica), artigo 16 (Toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome e ao artigo 21 (vida 

privada), garantindo assim, a efetivação plena desses direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

6 REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, Guilherme de Assis. APOLINÁRIO, Silvia Menicuccio de Oliveira Selmi. 
Direitos Humanos. São Paulo: Atlhas, 2009. 
 
ALVES, Felipe Dalenogare; GOFAS, Faena Gall. O transexual e o direito ao 
esquecimento no ciberespaço após a mudança de gênero: por um tratamento 
compatível com o constitucionalismo contemporâneo brasileiro, de promoção aos 
direitos fundamentais e garantia à diversidade. Revista Publicum, v. 3, n. 1, p. 78-99, 
2017. 
 
ALVES, Roberta Emanuelle Rosa. A Corte Interamericana de Direitos Humanos na 
defesa das liberdades fundamentais. Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental, v. 4, n. 2, p. 107-128, 2013.  
 
AMARAL, Daniela Murta. A psiquiatrização da transexualidade: análise dos 
efeitos do diagnóstico de transtorno de identidade de gênero nas práticas de 
saúde. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2007. 
 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. Liv. Almedina: Coimbra, 1983.  
 
ARAUJO, Nádia de. A influência das opiniões consultivas da corte interamericana de 
direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Revista CEJ, v.9, n. 29, p. 64–
69, 2005. 

ARGENTINA, Ley n. 26.743 de mayo de 2012. Disponível em: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm. 
Acesso em: 19/10/2018. 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Manual de Comunicação LGBT. Curitiba: ABGLT, 2010. 
 
BARBOSA, Bruno Cesar. Imaginando trans: saberes e ativismo em torno das 
regulações das transformações corporais do sexo. Tese (Doutorado em 
Antropologia Social) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009. 

BAUER, Greta Heyes; HAMMOND, Rebecca, TRAVERS, Robb; KAAY, Matthias; 
HOHENADEL, Karin M.; BOYCE, Michelle. I don´t think this is theoretical, this is our 
lives: How erasure impacts health care for transgender people. Janac Assoc. Nurses 
AIDS Care, v. 20, n. 5, 2009, p. 348-361. 

BÍBLIA SAGRADA. 156. ed. São Paulo: Ave Maria, 2003. 



100 
 

 

BICUDO, Hélio. Defesa dos direitos humanos: sistemas regionais. Revista Estudos 
Avançados, v.17, n. 47, 2003. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. 
 
BONASSI, Brune Camillo. Cisnorma: acordos societários sobre o sexo binário e 
cisgênero. Dissertação (Mestrado Psicologia) – Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC, Santa Catarina, 2017. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. 

BROTTO, Lori; YULE, Morag. Asexuality: Sexual Orientation, Paraphilia, Sexual 
Dysfunction, or None of the Above. Archives Of Sexual Behavior, v.46, n.3, p. 619-
627, 2017.  
 
BORRILLO, Daniel. Homofobia – História e crítica de um preconceito. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010.  
 
BUERGENTHAL, Thomas. Human rigths in international law – Legal and policy 
issues. Oxford: Clarendon Press, 1984. 

BUERGENTHAL, Thomas. SHELTON, Dinah L. STEWART, David P. International 
Human Rights in a Nutshell. GWU Legal Studies Research Paper Nº. 2013-34. 2013. 
Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2226064>. Acesso em 29. Abril. 2018. 
 
BUTLER, Judith. Problema de los géneros, teoría feminista y discurso 
psicoanalítico. In: NICHOLSON, J. Linda (org.). Feminismo/pos modernismo. Buenos 
Aires: Feminaria Editora, 1992. 
 
CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano moral e o direito de família. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
 
CARDIN, Valéria Silva Galdino; BENVENUTO, Fernanda Moreira. Do reconhecimento 
dos direitos dos transexuais como um dos direitos da personalidade. Revista Jurídica 
Cesumar, v.13, n.1, p. 113-130, 2013. 

CARDIN, Valéria Silva Galdino. CAZELATTO, Caio Eduardo Costa. Tutela Jurídica da 
Sexualidade das Minorias Sexuais. In: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (org.). Direitos 
Humanos das Minorias e Grupos Vulneráveis. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2017.  
 
CARDIN, Valéria Silva Galdino; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa. Da 
vulnerabilidade social das minorias sexuais sob a perspectiva jurídica. In: SILVA, 
Nilson Tadeu Reis Campos (org.). O direito e as pessoas vulneráveis na 
contemporaneidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 



101 
 

 

CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. El agotamiento de los recursos internos 
em el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. San José, 
Costa Rica, Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1991.  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da 
Constituição. 7. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. 

CAYRES, Giovanna Rossetto Magaroto. CIDADE, Roberto Berttoni. As minorias, a 
condição de vulnerável e ações afirmativas. Anais do XXIV CONGRESSO 
NACIONAL DO CONPEDI, Florianópolis – SC, p. 162-181, 2015.  

CAZELATTO, Caio Eduardo Costa. Do discurso de ódio homofóbico no Brasil: um 
instrumento violador da sexualidade e da dignidade da pessoa humana. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – UNICESUMAR, Maringá, 2017. 

CICV. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tratados e Direito consuetudinário. 
Disponível em: < https://www.icrc.org/pt/document/tratados-e-direito-
consuetudinario>. Acesso em: 26. Abr.2018. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013.  

COMPARATO, Fábio Konder. Fundamentos dos Direitos Humanos. Revista 
Consulex. vol. 48, p. 52-68, 2000. 

COMPELLO, Livia Gaigher Bosio. SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Dignidade, 
Cidadania e Direitos humanos. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, 
Fortaleza – CE, p. 4974- 4986, 2010. 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 
2018. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=81
001-rcp001-18-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 05. 
Nov. 2018. 

CORINO, Luiz Carlos Pinto. Homoerotismo na Grécia antiga – Homossexualidade e 
bissexualidade, mitos e verdades. Revista do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação – FURG, v. 19, n. 1, p. 19 – 24, 2006. 
 
CORRÊA, Adriana Espíndola. Consentimento livre e esclarecido: o corpo objeto 
de relações jurídicas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010.  
 
CORREA, Alzira Josiane; CARNEIRO, Simone Rezende. O sistema interamericano 
de proteção dos direitos humanos e o caso Maria da penha. Revista da Católica, v. 
3, n. 5, 2011. 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Código Civil. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/621.pdf>. Acesso em 18.jul.2018. 



102 
 

 

 
______. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. 1969. 
Disponível em: < 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso 
em: 29. Abr. 2018. 

______. Opiniones Consultivas. 2017. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?l
ang=es>. Acesso em: 18.jul.2018. 

_______. Reglamento de la Corte IDH. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/reglamento/reglamento-vigente>. 
Acesso em: 29. Abr. 2018. 
 
______. Solicitud de Opinión Consultiva. 2017. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/solicitud_17_05_16_por.pdf>. Acesso em: 
22.ago.2018.  

CRUZ, Rodrigo Chandohá. A concessão de aposentadoria ao Transexual 
equivalente ao sexo oposto. Curitiba: CRV, 2014. 
 
DIAS, Jossiani Honório. Os enfrentamentos pertinentes a construção social dos 
transexuais: uma luta pela afirmação de seus direitos e conquistas perante a 
ordem jurídica brasileira. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – Centro 
Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Maringá, 2017. 
 
DIAS, Rodrigo Bernardo. A incorporação dos direitos sexuais aos direitos 
humanos fundamentais. Tese (Doutorado em Direitos Humanos) – Faculdade de 
Direitos de São Paulo – USP, São Paulo, 2012. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à Ciência do Direito. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
 
______. O Estado Atual do Biodireito. 6. ed. Revisada, aumentada e atualizada. 
São Paulo: Saraiva, 2009. P. 280-281. 
 
FACHIN, Luiz Edson. O corpo do registro no registro do corpo; mudança de nome e 
sexo sem cirurgia de redesignação. Revista Brasileira de Direito Civil, v.1, n.1, p. 
36 – 60, 2014. 

FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. 

FERNANDEZ, Eusebio. Teoría de la justiça y derechos humanos. Madrid:Debate, 
1984. 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 14. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012.   



103 
 

 

FERREIRA, Patricia Galvão. O Brasil e o sistema interamericano de direitos 
humanos. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. 2002. Disponível em: 
<https://www.social.org.br/relatorio2002/relatorio033.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
 
FIANCO, Francisco. Sexualidade e tolerância: uma reconstrução dos argumentos 
principais de História da Sexualidade, de Michel Foucault. In: CANABARRO, Ronaldo; 
OLIVEIRA, Cinthia Roso; PICHLER, Nadir Antônio (orgs.). Filosofia e 
Homoafetividade. Passo Fundo: Méritos, p. 85-111, 2012. 

FILHO, Nestor Sampaio Penteado. Direitos Humanos. Doutrina – Legislação. 3. ed. 
São Paulo: Método, 2009.  
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: 
Graal, p. 116, 2011. 
 
GALLI, Rafael Alves. Roteiros sexuais de transexuais e travestis e seus modos 
de envolvimento sexual-afetivo. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, Ribeirão Preto, 2013. 
 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1991.  

GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. A transexualidade sob a ótica dos Direitos 
Humanos: uma perspectiva da inclusão. Tese (Doutorado em Direitos Humanos) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2012. 

GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos humanos das mulheres: e a comissão 
interamericana de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GREENBERG, Julie A. Defining Male and Female: Intersexuality and the Collision 
between Law and Biology. TJSL Legal Studies Research Paper Archive nº 896307. 
Arizona Law Review, 1999. 
 
GRUPO GAY DA BAHIA. Relatório 2016: Assassinatos de LGBT no Brasil. 2016. 
Disponível em: <https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/01/relatc3b3rio-
2016-ps.pdf>. Acesso em: 18. Abr. 2018. 
 
HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. (Trad). Marcos Maliska e 
Lisete Antoniuk. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. 
 
HANNAH Arendt. As Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo, Rio de 
Janeiro: Companhia de Bolso, 1979. 
 
HOGEMANN, Edna Raquel. Direitos Humanos e Diversidade Sexual: o 
Reconhecimento da Identidade de Gênero através do Nome Social. Rev. SJRJ, v. 21, 
n. 39, p. 217-231, 2014. 
 



104 
 

 

HSU, Kevin J; ROSENTHAL, A. M; MILLER, David I; BAILEY, Michael. Sexual Arousal 
Patterns of Autogynephilic Male Cross-Dressers. Arch Sex Behav, v.41, n.1, p.247 – 
253, 2017. 
 
IBDFAM. Sugere padronização do procedimento de alteração de registro civil de 
transexuais. Assessoria de Comunicação. 2018. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6582/IBDFAM+sugere+padroniza%C3%A7%C3%
A3o+do+procedimento+de+altera%C3%A7%C3%A3o+de+registro+civil+de+transex
uais>. Acesso em 06. Nov. 2018.  

INTERDONATO, Giann Lucca. QUEIROZ, Marisse Costa de. Trans-Identidade. A 
transexualidade e o Ordenamento Jurídico. v.1. Curitiba. Appris, 2017. 
 
JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos 
e termos - Guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, 
para formadores de opinião. 2. ed. Brasília: Fundação Biblioteca Nacional, 2012. 
 
JÚNIOR, Enézio de Deus Silva. Diversidade sexual e suas nomenclaturas.In: DIAS, 
Maria Berenice (org.). Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. São Paulo: RT, 
2014. 
 
JUSTA, Juliana Frota da. Justo quando a lagarta achava que o mundo tinha 
acabado, ela virou uma borboleta: uma compreensão fenomenológica da 
travestilidade, a partir de narrativas. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - 
Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, 2006. 
 
KAAS, Haley. O que é cissexismo?.Transfeminismo - feminismo intersecional 
relacionado as questões trans, 2016. Disponível em: 
<https://transfeminismo.com/o-que-e-cissexismo/>. Acesso em 08. Set. 2018. 
 
KOTLINSKI, Kelly. (org). Legislação e Jurisprudência LGBTTT: Lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros. Atualizada até 09.2006. Brasília: 
ANIS, Letras Livres, 2007.   
 
LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a 
conformidade com as normas de gênero.. Dissertação (Mestrado em Sociologia) –
Universidade Federal do Paraná – UFPR – Curitiba, 2014.  

LAUREN, Paul Gordon. The Evolution of Human Rights: vision seen. 2. ed. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2003. 
 
LOBATO, Anderson Cavalcante. O reconhecimento e as garantias constitucionais dos 
direitos fundamentais. Cadernos de direito constitucional e ciência política, v. 6, 
n. 22, p. 141–159, 1998. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis, RJ, Vozes, 1997. 
 
______. Gênero, sexualidade e educação: das afinidades políticas às tensões teórico-
metodológicas. Educação em Revista, n. 46, p. 201-218, 2007. 



105 
 

 

 
LUCAS, Doglas Cesar; SERRER, Fernanda. Direito, Identidade e uma nova agenda 
de conflitos: sobre a precariedade das grandes narrativas unificadoras e as 
possibilidades da mediação. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas 
(Unifafibe), v.5, n.2, p. 690-724, 2017. 
 
MACHADO, Carolina Pimentel; COSTA, Cristiane Maria Amorim; MARTINS, Elizabeth 
Rose Costa; FRANCISCO, Marcio Tadeu Ribeiro; CLOS, Araci Carmem; SPINDOLA, 
Thelma. A percepção dos graduandos de enfermagem acerca do cuidar a clientes 
transexuais. Rev. De Pesquisa: Cuidado é Fundamental, v. 04, n. 02, p.2349 – 2356, 
2012. 
 
MACKLEM, Patrick. Human Rights in International Law: Three Generations or One? 
London Review of International Law, v. 3, Issue 1, p. 61–92, 2015. 
 
MALTA. Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act. ACT 
XI of 2015, as amended by Act XX of 2015. To provide for the recognition and 
registration of the gender of a person and to regulate the effects of such a change, as 
well as the recognition and protection of the sex characteristics of a person. 14th April, 
2015. Disponível em: 
<http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=1
>. Acesso em 15.set.2018. 
 
MARANI, Vitor Hugo. MEZACASA, Douglas Santos. A transgenitalização como 
efetivação do direito da personalidade: dimensões da autoidentidade e do corpo na 
modernidade. In: RIBEIRO, D.M.G; ÁVILA, G.N; MEZACASA, D.S (orgs.). 
Efetividades dos Direitos Fundamentais. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p.243-
261, 2017. 
 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Ed. 
Método, 2014. 
 
MBAYA, Etienne Richard. Gênese, Evolução e Universalidade dos Direitos Humanos 
Frente à Diversidade de Cultura. Revista Estudos Avançados - USP, v. 11, n. 30, p. 
14-41, 1997, p. 20.  
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO,  Inocêncio  Mártires;  BRANCO,  Paulo  Gustavo  
Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. 
 
______. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2002. 
 
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
MORAES, Ana Luisa Zago de. O caso Araguaia na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Revista Liberdades - IBCCRIM, n. 08, p. 88-110, 2011. 
 
MOREIRA, Eneida Sueli Santana. Uma abordagem sobre os direitos humanos. 
Revista Direito Unifacs – Debate Virtual, v. 128, p.1-21, 2011. 
 



106 
 

 

MOTT, Luiz. A revolução homossexual: o poder de um mito. REVISTA USP, n. 49, p. 
40-59, 2001. 
 

NOBRE, Dennis. Uma breve história dos Direitos Humanos. Justiça para Todos, 

2016. Disponível em:  

<http://ajusticaparatodos.blogspot.com.br/2013/11/voce-conhece-historia-dos-

direitos.html>. Acesso em: 24. Abril. 2018. 

 

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Método, 2008. 

 

NUNES, Renata Bertti; VIEIRA, Tereza Rodrigues. Direito à Imagem dos Indivíduos 

em Situação de Rua: Voyeurismo da miséria, intimidade pública e o filtro da 

responsabilidade. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues; CARDIN, Valéria Silva Galdino 

(orgs.). Pessoas em situação de rua. Invisibilidade, preconceitos e direitos. 

Brasília: Zakarewicz Editora, 2018. 

 
OLIVA, Thiago Dias. O discurso de ódio contra as minorias sexuais e os limites 
da liberdade de expressão no Brasil. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2014. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Conheça a ONU. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/>. Acesso em: 27.abr.2018. 
 
______. A Carta. 1945. Disponível em: < https://nacoesunidas.org/carta/cap8/>. 
Acesso em: 05. Nov. 2018. 
 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos.  Disponível em: 
<http://www.oas.org/pt/sobre/comissao_direitos_humanos.asp>. Acesso em: 
19.Abrl.2018. 
 
______. Programa interamericano para el registro civil universal y “derecho a la 
identidade. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5841.pdf>. Acesso em: 05. 
Nov. 2018. 

 
______. CIDH expressa preocupação com a difusão da violência contra as 
pessoas LGBTI e a falta de dados coletados pelos Estados membros da OEA. 
Disponível em: < http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/153.asp>. Acesso em: 
18.Abr.2018. 
 
______. Tratados Multilaterales. Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B2_Convencion_Americana_sobre_Derechos_
Humanos_firmas.htm>. Acesso em 17.jul.2018. 
 



107 
 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT. Conheça a OIT. 
Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm>. Acesso 
em: 26.Abr.2018. 
 
PASQUALUCCI , Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court 
of Human Rights. Cambridge, Cambridge University Press, 2003.   
 
PERES, Wiliam Siqueira; TOLEDO, Lívia Gonsalves. Travestis, transexuais e 
transgêneros: novas imagens e expressões da subjetividade. In Conselho Nacional 
de Psicologia da 6ª Região (Org). Psicologia e Diversidade Sexual, v.11, 2011.  

PICAZIO, Claudio. Sexo secreto: temas polêmicos da sociedade. São Paulo: 
Edições GLS, 1999. 
 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. Um estudo 
comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 

 
______. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4ª ed. São 
Paulo: Max Limonad, 2000. 
 
______. Ius Constitutionale Commune latino-americano em Direitos Humanos e o 
Sistema Interamericano: perspectivas e desafios. Revista Direito & Práxis, v. 08, n.2, 
p. 1356-1388, 2017. 

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. Princípios sobre a aplicação da legislação 
internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade 
de gênero. Disponível em:  
<www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 12 
set. 2018. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem 
Internacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 
RIBEIRO, Diógenes Vicente Hassan. Dornelles, Marcela Fernandes. Transexualidade 
e registro civil de crianças e adolescentes como forma de acesso à justiça. Anais do 
XXVI Congresso Nacional do CONPEDI, São Luís – MA, p.145-165, 2017.  
 
RODRIGUES, Raquel Brodsky. Direito à imagem e dano moral: reparação por meio 
de indenização pecuniária. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de 
Brasília, v. 7, p. 311-336, 2008. 
 
RODRIGUES, Carla. Butler e a desconstrução do gênero. Rev. Estudos Feministas, 
v. 13, n. 01, p. 179-199, 2005.  
 
ROMANO, Taisse June Barcelos Maciel. Proteção dos direitos humanos das pessoas 
LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros e 
Intersexuais). In: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (org.). Direitos Humanos das 
Minorias e Grupos Vulneráveis. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017.  
 



108 
 

 

ROUDINESCO, Elisabeth. A parte obscura de nós mesmos – Uma história dos 
perversos. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
 
SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Bioética e 
biodireito. 4.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2018. 
 
SAADEH, Alexandre. Transtorno de identidade sexual: um estudo 
psicopatológico de transexualismo masculino e feminino. Tese (Doutorado em 
Medicina) – Faculdade de Medicina de são Paulo – USP, São Paulo, 2004. 
 
SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais. 2ª edição. Belo Horizonte: 
Editora Del Rey, 2010. 
 
SANCHES, Patrícia Corrêa. Mudança de nome e da identidade de gênero. In: DIAS, 
Maria Berenice (org.). Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
 
SANTOS, Moara de Medeiros Rocha; ARAUJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira 
de. Intersexo: o desafio da construção da identidade de gênero. Revista SBPH, v. 7, 
n. 1, p. 17- 28, 2004. 
 
SARID, Eden. Don’t be a Drag, just be a Queen - how drag queens protect their 
intellectual property without Law. FIU Law Review. Toronto, v.10, n. 01, p.133-179, 
2014. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Tema da moda, direito ao esquecimento é anterior a internet. 
Revista Consultor Jurídico. Edição de 22 de maio de 2015. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2015-mai-22/direitos-fundamentais-tema-moda-direito-
esquecimento-anterior-internet. Acesso em: 05. nov. 2018. 
 
SEFFNER, Fernando. Derivas da Masculinidade – Representação, Identidade e 
diferença no âmbito da masculinidade bissexual. Jundiaí: Paco Editorial, 2016. 

SHELTON, Dinah. An introduction to the history of international human rights law. 
GWU Legal Studies Research Paper Nº. 34. Disponível 
em: https://ssrn.com/abstract=1010489. Acesso em 23. Abr .2018. 
 
SILVA, Ana Carolina Rodrigues da. Importancia do Uso do Nome Social por Travestis 
e Transexuais. In: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (org.). Direitos Humanos das 
Minorias e Grupos Vulneráveis. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017.  
 
SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan.  Análise de conteúdo: 
exemplo de aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. Qualitas Revista 
Eletrônica, v.16, n.1, p. 01-14, 2015. 
 
SILVA, Diogo Bacha; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Necessidade de 
criminalizar a homofobia no brasil: porvir democrático e inclusão das minorias. 
Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 60, n. 2, p. 177 - 207, 2015. 
 



109 
 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. Malheiros, 
2014. 
 
SILVA, Juscelino. A dialética da inteligência jurídica entre a complexidade social e a 
aplicação isonômica da lei. Revista Davar Polissêmica, v. 4, n. 1, p. 01-28, 2012.  
 
SILVA, Miriam Ventura da. Transexualismo e Respeito à Autonomia: um estudo 
bioético dos aspectos jurídicos e de saúde da “terapia para mudança de sexo. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 
2007. 
 
SILVA, Rodrigo Gonçalves Lima Borges da; BEZERRA, Waldez Cavalcante; 
QUEIROZ, Sandra Bomfim de. Os impactos das identidades transgênero na 
sociabilidade de travestis e mulheres transexuais. Revista Terapia Ocupacional da 
Universidade de São Paulo, v.23, n. 03, p. 364-372, 2015. 

SIMÕES, Fernanda Moreira Benvenuto Mesquita. Da transexualidade e dos direitos 
da personalidade: da perspectiva de uma inclusão legal. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Jurídicas) - Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Maringá, 
2014. 
 
SIQUEIRA, Bruno Luiz Weiler; RIBEIRO, Daniela Menengoti Gonçalves; FLORES, 
Simone Fogliato. ONU e OIT protagonistas da história dos Direitos Humanos: 
Paradoxo entre a Necessidade de ampliar o desenvolvimento econômico e mundial e 
a imprescritibilidade do desenvolvimento humano e social. In: RIBEIRO, Daniela 
Menengoti Gonçalves; ÁVILA, Gustavo Noronha de; MEZACASA, Douglas Santos 
(orgs.). Efetividades dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 
353-371, 2017.  
 
SMITH, Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira; SANTOS, Jorge Luiz Oliveira dos. 
Corpos, identidades e violência: o gênero e os direitos humanos. Revista Direito e 
Práxis, v. 08, n. 2, p. 1083-1112, 2017. 
 
SOUSA, Claudiane Aparecida de; FERREIRA, Bruno Martins; BARROS, Marília de 
Assis. Identidade de gênero: aspectos ético-jurídicos da retificação do registro civil do 
transexual. Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas, v. 1, n.1, p. 01-21, 2014. 
 
SOUSA, Karol Jefessom Alves de. As diversas manifestações homofóbicas e suas 
consequências no cotidiano das minorias LGBT. Revista Clóvis Moura de 
Humanidade. Vol.2, nº1. 2016. 
 
SOUZA, Joana D’Arc de. O movimento Apocalíptico em seu contexto sociopolítico e 
histórico. Revista Fragmentos de Cultura, v. 21, n. 1, p. 69-78, 2011. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF reconhece a transgêneros possibilidade 
de alteração de registro civil sem mudança de sexo. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085. Acesso 
em: 05. Out. 2018. 



110 
 

 

SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005. 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
 
TOBIN, Harper Jean. Against the surgical requirement for change of legal sex. Case 
Western Reserve Journal of International Law, v.38, n. 02, p. 393-443, 2007. 
 
UNRIC – CENTRO REGIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os direitos 
da criança. 1989. Disponível em: 
<https://www.unric.org/html/portuguese/humanrights/Crianca.pdf>. Acesso em 
05.nov.2018. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
VIEIRA, Oscar Vilhena. A gramática dos direitos humanos. In: POZZOLI, Lafayette; 
SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Orgs.). Ensaios em homenagem a Franco 
Montoro: Humanismo e política. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 
 
VIERIA, Tereza Rodrigues. Nome e sexo: mudanças no registro civil. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 
______. A vulnerabilidade do Transexual. In: SANCHES, Mário Antonio; GUBERT, Ida 
Cristina (orgs.). Bioética e Vulnerabilidades. Curitiba: Champagnat, 2012. 
 
VIEIRA, Tereza Rodrigues; CARDIN, Valéria Silva Galdino. O afeto como fundamento 
da família multiespécie. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues; CARDIN, Valéria Silva Galdino; 
BRUNINI, Barbara Cossettin Costa Beber. (orgs.). Famílias, Psicologia e Direito. 
2.ed. Brasília: Zakawicz, 2018. 
 
WEEKS, Jeffrey. O Corpo e a Sexualidade. In: LOURO, Guaciara L. (org.). O corpo 
educado – pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
 
WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; GHISLENI, Pâmela Copetti. O sistema 
interamericano de direitos humanos e a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos. 
Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 62, n. 2, p. 53-72, 2017. 
 
WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos 
“novos” direitos. Revista Jurídica – Unicuritiba, v. 2, n. 31, p. 121-148, 2013. 
 
ZAMBRANO, Elizabeth. O direito à homoparentalidade: cartilha sobre as famílias 
construídas por pais homossexuais. Porto Alegre: Vênus, 2006. 
 
______. Trocando os documentos: um estudo antropológico sobre a cirurgia de 
troca de sexo. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – UFRGS – Porto Alegre, 2003. 
 


