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APRESENTAÇÃO

Embora surgida no início dos anos setenta como um campo específico do conhecimento humano, a 
Bioética tem espraiado seus ensinamentos, durante essas últimas cinco décadas, para várias outras áreas, de que 
é exemplo o Direito.

Assim é que se escreve sobre Bioética e Direitos Humanos, Bioética e Direitos Fundamentais, Bioética e 
Direito Penal, somente para citar algumas de suas influências. 

Nesta obra, as organizadoras Alessia Magliacane, Marta Beatriz Tanaka Ferdinandi, Valéria Silva Galdino 
Cardin e Tereza Rodrigues Vieira optaram por tratar a Bioética com ênfase nos direitos de personalidade e o 
fazem entregando a(o) leitor(a) temas que precisam ser vistos e discutidos academicamente.

Esse o grande mérito da obra ao trazer para a academia, com proficiência e esmero, temas como a 
violência psicológica contra a mulher, a vulnerabilidade da mulher negra, direitos LGBT+, a proibição a que 
homens homossexuais possam doar sangue, a intersexualidade, a transgerenalidade, dentre outros.

E os autores e as autoras demonstram, à saciedade, o acerto da proposta, a qual não é neutra, haja vista 
que assegura o lugar de discussão da autonomia responsável para essas minorias tão estigmatizadas.

Com este trabalho, ajudam a aproximar a academia do arquétipo da alteridade, pelo qual todos têm 
idêntico valor e nenhum de nós deve ser tratado como inferior por escapar o campo da normatividade que, até 
há pouco tempo, e ainda hoje, a sociedade revela. 

A grande repercussão que esta obra terá não se pauta, tão somente, nesse compromisso, mas certamente, 
pela exatidão das teses nela sustentadas. 

Destarte, é com muito orgulho que apresento a obra Bioética e Biodireito I ao seu arbítrio, caro (a) leitor 
(a). 

Salvador, junho de 2020. (mês quatro da qurentena) 

Mônica Aguiar 
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RESUMO

 A desigualdade de gênero e a violência contra 
a mulher é fenômeno que se confunde com a própria 
história da humanidade. A violência contra a mulher 
é um fenômeno naturalizado no mundo e que 
serve para a manutenção de um sistema ideológico 
patriarcal. A Lei nº 11.340/06, chamada de Lei Maria 
da Penha, difundiu o tema da violência doméstica 
sendo resultado de uma luta heroica pela busca de 
efetividade da isonomia. A judicialização não é capaz 
de reverter o quadro de desigualdade de gênero. A 
Bioética serve como importante instrumento para 
combater a violência contra a mulher.

PALAVRAS-CHAVES

Gênero; Violência; Mulher; Bioética.

ABSTRACT

Gender inequality and violence against women 
is a phenomenon that is confused with the very history 
of humanity. Violence against women is a naturalized 
phenomenon in the world and serves to maintain a 
patriarchal ideological system. Law No. 11,340 / 06, 
called the Maria da Penha Law, spread the theme of 

domestic violence as a result of a heroic struggle for the 
effectiveness of isonomy. Judicialization cannot reverse 
the picture of gender inequality. Bioethics serves as an 
important tool to combat violence against women.

KEYWORDS

Gender; Violence; Woman; Bioethics.

INTRODUÇÃO

A ligação entre poder e violência faz parte da 
história da humanidade. Além desta indissociável 
relação, em toda ação violenta surge a ideia de uma 
força empregada contra alguém ou contra alguma 
coisa. Logo, acrescenta-se à relação entre violência 
e poder, a opressão. Pronto, esta dada a origem 
para a violência contra a mulher. A manutenção 
de uma ideologia patriarcal se dá através do poder 
e, caso haja afronta a isso, recorre-se à violência. 
Como protagonistas de tal relação temos de um 
lado o dominador e de outro lado o oprimido, 
ou o homem e a mulher, ou o papel masculino e 
feminino.

Com tal ilustração quer-se delinear a 
origem para a violência contra a mulher. Para 
tanto, procurar-se-á descrever a violência contra a 
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mulher como derivada da desigualdade de gênero 
provocada pela imposição de uma ideologia 
patriarcal que se faz presente em todos os cenários 
sociais.

Nesse patamar, apresenta-se, em poucas 
linhas uma definição de gênero tendo como 
referência a ideologia de dominação patriarcal. 
Na sequência, passa-se a colocação do discurso 
jurídico como forma de manutenção da submissão 
da mulher em decorrência de um projeto de 
construção teórico e normativo masculino, bem 
como, da necessária desconstrução no que se refere 
a igualdade para alcance de real justiça social em 
face das mulheres, donde tem-se o surgimento da 
Lei Maria da Penha.

Ao final, tentar-se-á demonstrar que a 
atuação simplesmente judicial no combate à 
violência contra a mulher é ineficaz e limitante, pois 
concebe tão somente acesso à jurisdição quando 
são necessários mecanismos que vão muito além 
da simples aplicação de sanção ao agressor. Para 
tanto, lança-se a hipótese da Bioética funcionar 
como instrumento facilitador de reversão das 
desigualdade de gênero que culminam na violência 
contra a mulher.

O método empregado foi o teórico e, pelo 
fato das questões de gênero e, também a Bioética 
serem temas a comuns à diversas ciências, buscou-
se a interdisciplinaridade por meio de artigos 
científicos e livros da psicologia, filosofia e da 
sociologia. Pensando-se ainda, nesta dimensão 
recorreu-se a matérias jornalísticas e homepages 
com estatísticas, dado que a violência de gênero 
diariamente, ainda que de forma indireta, é notícia. 
Foi utilizado também o método hipotético-
dedutivo com o propósito de demonstrar a 
possibilidade de complementariedade entre a 
Bioética e a violência contra a mulher.

1 GÊNERO, DESIGUALDADE E VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER

A desigualdade de gênero e a discriminação 
da mulher é fenômeno que se confunde com 
a própria história da humanidade e, embora a 
situação de inferioridade e sujeição das mulheres 
manifeste-se ao longo da história de várias 
maneiras, a condição feminina em diferentes 
épocas, países, culturas, sistemas sociais e políticos 
raramente se encontra apartada de um regime 

patriarcal1 de opressão2. Um dos resultados mais 
nítidos desta sociedade movida e desenvolvida com 
base no androcentrismo é a violência contra a mulher.

Com tal afirmação não se pretende reduzir 
todo o fenômeno da desigualdade de gênero 
simplesmente à violência; evidentemente que o 
problema da discriminação sexual vai muito além disso 
(discriminação salarial, escassa presença feminina em 
postos de liderança, diminuta representação política, 
entre outros). Entretanto, não se pode deixar de 
destacar a violência contra a mulher como o fato de 
maior visibilidade em se tratando de desigualdade de 
gênero. Infelizmente, a violência contra as mulheres 
está presente em todo o mundo e afeta todas as 
mulheres, sendo apontada como um dos poucos 
processos humanos democraticamente distribuídos 
já que não distingue níveis socioeconômicos, raça ou 
credo, nem países desenvolvidos ou não3.

Quanto a terminologia existem diversas 
expressões para designar a violência contra a mulher, 
como violência de gênero, violência baseada no 
gênero, violência machista, violência patriarcal4, 
entre outros. Tais designações serão empregadas 
como sinônimas no presente artigo5, entretanto 

1. Segundo Facio e Fries (2005, p. 280) o conceito de patriarcado é bastante 
antigo e não foi criação do movimento feminista, mas foi sim utilizado 
pela teoria feminista para denominar o sistema de domínio que os homens 
exercem sobre as mulheres com base em uma suposta superioridade 
biológica. Também, as autoras apontam que os sistemas patriarcais em todas 
as épocas guardaram características que não se alteraram; além de justificar a 
dominação sobre a base da suposta inferioridade biológica das mulheres, os 
sistema patriarcais tem sua origem histórica na família, cuja chefia é exercida 
pelo pai e se projeta por toda a ordem social, existindo, ainda um conjunto 
de instituições da sociedade política e civil que se articulam para manter e 
reforçar o consenso expressado em uma ordem social, econômica, política, 
cultural e religiosa que determina que as mulheres como categoria social 
sempre estarão subordinadas aos homens (2005, p.280).

2. Especificadamente quanto a condição da mulher no Brasil, desde a época 
da chegada dos portugueses a ver: TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve 
história do feminismo no Brasil e outros ensaios. São Paulo: Editora Alameda, 
2017.

3. A historiadora Rebecca Solnit não apenas aponta como sistematiza 
a violência de gênero: “Temos uma abundância de estupro e violência 
contra a mulher nos Estados Unidos e neste planeta, embora quase nunca 
seja tratado como uma questão de direitos civis ou direitos humanos, ou 
uma crise, ou mesmo um padrão geral de comportamento. A violência 
não tem raça, não tem classe, nem religião, nem nacionalidade; mas tem 
gênero (SOLNIT, 33).

4. A expressão ‘violência machista’ é empregada pela legislação espanhola 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA, 2008).

5. Santos e Izumino (2005, p.158) discordam do tratamento como 
equivalentes das expressões ‘violência de gênero’, ‘violência contra 
as mulheres’, ‘violência conjugal’, ‘violência familiar’ e‘violência 
doméstica’ porque existem diferenças conceituais entre elas. A violência 
de gênero engloba a violência doméstica e a violência intra-familiar 
porque violência doméstica não serve para indicar os autores da violência, 
tanto homens quanto mulheres podem ser autores e sujeitos da violência, 
mas revela-se como categoria importante ao passo que delimita o espaço 
onde esta ocorre. A violência doméstica assume uma significação ainda 
maior pelo fato de que a violência ocorrida no espaço privado, durante 
muito tempo, sequer era pensada como violência, tratando- se de castigo, 
correção e sob a qual o Estado não deveria intervir. Portanto, sem ignorar 
que a violência doméstica não é praticada tão somente por homens, revela 
um valor e conceitos relevantes quando tratada em concomitância com a 
violência contra as mulheres e integra a categoria de violência de gênero. 
Diferentemente da violência doméstica, a violência intrafamiliar não se 
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cumpre uma pequena digressão quanto ao uso da 
locução ‘violência de gênero’ como equivalente de 
violência contra a mulher. Entende-se por ‘gênero’ 
os diferentes papéis, comportamentos, atividades e 
atribuições socialmente construídos que a sociedade 
considera como próprios de mulheres e homens. 

Destarte, o gênero é uma categoria que se 
modifica de acordo com o que a sociedade entende 
como próprio de um comportamento feminino e 
masculino, conforme destacam Facio e Fries (2005, 
271):

Esse conceito, no entanto, não é abstrato ou 
universal, na medida em que é concretizado 
em cada sociedade de acordo com os contextos 
espaciais e temporais, enquanto se redefine 
constantemente à luz de outras realidades 
como classe, etnia, idade, nacionalidade, 
habilidade, etc. Assim, as formas pelas quais o 
gênero é revelado em cada sociedade ou grupo 
humano variam de acordo com os fatores da 
realidade que competem com ele.

A par do conceito retro, tem-se que a violência 
de gênero é aquela existente em um cenário marcado 
pela desigualdade de gêneros, sendo o uso da força 
necessário para manter a opressão e a dominação6. 
Logo, também há violência de gênero de adultos 
em relação às crianças e aos idosos, de brancos em 
relação aos negros, aos judeus e, atualmente aos 
árabes e, também, de ricos em relação aos pobres, 
consoante elucida a Organização das Nações Unidas 
das Mulheres (ONU Mulheres) (ONU, 2010):

Frequentemente, os termos “violência baseada 
no gênero” e “violência contra a mulher” são 
usados indistintamente na doutrina e por 
advogados, no entanto, o termo “violência 
baseada no gênero” refere- se àquele dirigido 
contra uma pessoa em razão do gênero que 
ele ou ela tem, bem como expectativas sobre 
o papel que ele ou ela deve cumprir em uma 
sociedade ou cultura. A violência baseada no 
gênero destaca como a dimensão de gênero 
está presente neste tipo de ato, ou seja, a relação 
entre o estado de subordinação feminina na 
sociedade e sua crescente vulnerabilidade à 
violência. No entanto, é importante notar que 
homens e meninos também podem ser vítimas 
de violência baseada em gênero, especialmente 
violência sexual (ONU, 2010, tradução 
minha)7.

restringe ao espaço doméstico e inclui como sujeitos os membros da 
família que não precisam exercer função parental para serem vetores da 
violência.

6. Chauí (1985) afirma que a violência se opõe tanto à ética - porque coisifica, 
desumaniza o homem, tratando-o como ser irracional e passivo - quanto à 
política democrática – porque sujeito político enquanto sujeito de direitos 
age contra o poder exercido pela força. Sob essa perspectiva a violência 
contra a mulher lhe retiraria não apenas a condição de pessoa, como 
também a condição de sujeito de direitos. Daí porque a violência de gênero 
contra a mulher deve ser combatida com veemência, pois, violam os mais 
fundamentais direitos da personalidade, em especial o direito de ser pessoa.

7. No original: “Frecuentemente los términos “violencia basada en género” 

Nessa perspectiva, a violência de gênero 
envolve ações e circunstâncias que submetem 
unidirecionalmente, física e/ou emocionalmente 
visível e/ou invisivelmente as pessoas em função do 
seu sexo (STREY; WERBA, 2012). Todavia, não se 
pode olvidar que a centralidade das ações violentas em 
razão de gênero incide sobre a mulher, onde o fator 
de risco para ser vítima da violência não reside em 
questões etárias, raciais, religiosas ou de classes, mas 
sim, exclusivamente, no fato de ser mulher. Dada tal 
particularidade, a violência e gênero é comumente 
tratada como correspondente de violência contra a 
mulher, segundo se observa na Convenção de Belém 
do Pará, de 19948, e que serviu de modelo para a 
legislação brasileira:

Para os efeitos desta Convenção, entender-
se-á por violência contra a mulher qualquer 
ato ou conduta baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada (BRASIL, 1996).

A colocação da violência contra a mulher 
como espécie de violência de gênero traz consigo 
uma série de desdobramentos que interessam na 
forma como a ciência jurídica conceitua e enfrenta 
tal problemática. As origens de tal violência, como 
apontado alhures, encontram-se na desigualdade 
estrutural entre homens e mulheres, fruto de uma 
construção ideológica posta pelo sistema patriarcal. 
O desenvolvimento e a consolidação de tal ideologia, 
ocorreu graças a implantação de um projeto de 
masculinidade institucional. Isto quer dizer que a 
ideologia patriarcal, calcada na ideia de superioridade 
biológica do homem em relação à mulher foi a base 

y “violencia contra las mujeres” son usados de modo indistinto en la 
bibliografía y por los abogados, sin embargo, el término “violencia basada en 
género” se refiere a aquella dirigida contra una persona en razón del género 
que él o ella tiene así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba 
cumplir en una sociedad o cultura. La violencia basada en el género pone de 
relieve cómo la dimensión de género está presente en este tipo de actos, es 
decir, la relación entre el estado de subordinación femenina en la sociedad 
y su creciente vulnerabilidad respecto a la violencia. Sin embargo, resulta 
importante advertir que tanto hombres como niños también pueden ser 
víctimas de la violencia basada en el género, especialmente de la violencia 
sexual” (ONU, 2010).

8. Embora não seja objeto da presente dissertação é importante colocar que 
dois foram os marco legais internacionais que trouxeram à tona a questão 
da violência contra as mulheres e influenciaram a legislação brasileira: a 
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
mulher (Convention on the elimination of all forms of discrimination against 
women - CEDAW), aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no 
ano de 1979 e assinada pelo Brasil sem reservas em 1994 (UNITED NATIONS, 
1994); e a Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher que ficou conhecida como “Convenção de Belém 
do Pará” que foi adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), no ano de 1994 e ratificada pelo Brasil no ano de 1995 
(BRASIL, 1996). A maior contribuição da Convenção de Belém em relação 
a CEDAW é que a primeira firmou o reconhecimento e repúdio da OEA à 
violência contra as mulheres, sendo, também, o primeiro documento legal 
em que as violências psicológicas se incluem no conceito de violências contra 
as mulheres (MACHADO, 2013).
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sob a qual desenvolveram-se as diversas instituições. 
O Direito não ficou alheio a isso. Logo, 

embora o Direito, enquanto prática social e discursiva 
seja parte do processo de constituição de gênero, 
pelo fato de estar pautado por um projeto patriarcal 
de mundo, acaba por se apresentar como um fator 
de legitimação das relações de poder decorrente do 
gênero (MACHADO, 2013, p.2020).

Para que o discurso jurídico possa se 
desapropriar destas amarras e promova, de fato uma 
justiça de gênero há que se ter a construção de um 
novo significado para a igualdade9, que se oriente 
no sentido de que um modelo de eliminação de 
desigualdade sexual, requer tratamentos diferentes. 
O primeiro problema está na ciência jurídica 
reconhecer-se como parte do processo que não 
apenas perpetua a desigualdade de gênero, mas 
que lhe dá suporte e a legitima. Para ademais disso, 
resta toda a complexidade de instrumentalização do 
aparato judicial na busca efetiva de uma igualdade 
de gênero.

O ordenamento jurídico brasileiro, calcado na 
Constituição Federal (BRASIL, 1988) e em diversas 
legislações infraconstitucionais, dentre as quais 
destaca-se a Lei nº 11.340/2006 (BRASIL, 2006), 
conhecida como Lei Maria da Penha10, já possui 
instrumentos suficientes para reverter esse quadro 
de desigualdade social. Portanto, a mudança a se 
operar é muito mais de postura institucional do que 
propriamente jurídica ou legislativa. Nesse sentido 
alertam Facio e Freis (2005, p. 260):

Portanto, repensar a lei e sua função social é 
um desafio que vai além de ter “boas leis” ou 
“boas resoluções judiciais” para as mulheres. 
Significa tornar esta disciplina um instrumento 
transformador que move os atuais modelos 
sexuais, sociais, econômicos e políticos para 
uma convivência humana baseada na aceitação 
da outra pessoa como um outro legítimo e na 
colaboração como resultado do dito respeito 
pela diversidade (FACIO; FREIS, 2005, p. 
260, tradução minha)11.

9. Quanto ao estabelecimento de diferentes tratamentos jurídicos apontam 
Cardin e Rocha (2013) que: “A igualdade formal, ou a igualdade perante a 
lei, não releva a condição desigual, tampouco condições peculiares dos 
destinatários da norma jurídica, mas presta-se a garantir sua universalização 
ou a aplicação do mesmo dispositivo legal aos mais diversos sujeitos. A 
igualdade material, por sua vez, determina a igualdade de tratamento aos 
iguais e desigual tratamento aos desiguais na medida de sua desigualdade, 
assim, as características subjetivas do sujeito são consideradas conferindo 
maior efetividade ao referido princípio”.

10. O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) 
reconheceu a Lei Maria da Penha como uma das três legislações mais 
avançadas para enfrentamento da violência contra as mulheres no mundo, 
no relatório “Progresso das Mulheres no Mundo – 2008/2009”. Criado em 
1976, o Unifem tem a missão de prover assistência técnica e financeira a 
programas e estratégias que contribuam para assegurar os direitos da mulher 
(UNIFEM, 2009).

11. No original: “Por ello, repensar el derecho y su función social, es un desafio 

O momento atual da realidade brasileira 
só vem reafirmar a colocação retro. A Lei Maria 
da Penha, foi criada com o intuito de quebrar o 
ciclo de impunidade que circundava a violência 
de gênero no país12, bem como, dar visibilidade à 
violência doméstica e as diversas formas de violência 
abrangidas por ela.

Em sete de agosto do corrente ano a lei 
completou treze anos de promulgação sendo 
conhecida por mais de setenta por cento da 
população brasileira (INSTITUTO AVON/IBOPE, 
2009). Ademais disso, com o advento da lei houve 
um implemento na criação de Secretarias da Mulher 
pelos Poderes Executivos municipais e estaduais, 
bem como, uma multiplicação dos serviços para 
atendimento da mulher em situação de violência. 

No âmbito do Poder Judiciário, foram 
instaladas as Coordenadorias da Mulher, em cada 
Tribunal de Justiça e Varas especializadas para julgar 
os casos de violência contra a mulher; e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) também acentuou a 
fiscalização sobre o tema, estabelecendo diretrizes 
para os tribunais para acelerar o julgamento de ações 
relativas à violência doméstica e participando deste 
movimento em prol de uma vida sem violência nas 
famílias (LEI...., 2019).

Tamanhas modificações jurídicas e estruturais 
não foram capazes de conter o fenômeno da violência 
contra a mulher no Brasil que vem aumentando 
a cada ano. A Organização Não Governamental 
(ONG) Human Rights Watch (2019, p. 95) em 
seu relatório mundial de 2019 apontou que há uma 
epidemia de violência contra a mulher que se traduz 
na maior fonte de violação de direitos humanos 
no Brasil. No Estado de São Paulo os casos de 
feminicídio cresceram 44% no primeiro semestre 
de 2019 comparados ao mesmo período de 2018 
(CASOS...,2019) e o mesmo ocorreu no Distrito 
Federal, onde o número que mais aumentou foi o 
de tentativa de feminicídio: de 31 para 55 – um 
crescimento de 45% nesse tipo de crime em 2019 

que va más allá de contar con “buenas leyes” o con “buenas resoluciones 
judiciales” para las mujeres. Significa hacer de esta disciplina un instrumento 
transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales, 
económicos y políticos hacia una convivencia humana basada en la 
aceptación de la otra persona como una legítima otra y en la colaboración 
como resultante de dicho respeto a la diversidad” (FACIO, FRIES, 2005, p. 
260).

12. Machado e Grossi (2012) destacam a importância do movimento feminista 
brasileiro como catalisador do processo evolutivo que culminou no 
desenvolvimento de leis e políticas públicas voltadas para a proteção das 
mulheres ao longo dos anos. Segundo as autoras o quadro histórico do 
movimento feminista nacional pode ser encontrado em várias obras de 
teóricas feministas brasileiras tais como Miriam Pillar Grossi, Wânia Pasinato, 
Joana Maria Pedro, Eva Blay, dentre outras.
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(GORZON, 2019).
Para tanto, Machado (2013, p.224) sustenta 

que a mudança de paradigma pode ser alcançada 
através da interdisciplinaridade, defendendo que o 
olhar trazido pelo universo extrajurídico é vital para 
a compreensão e o enfrentamento da violência contra 
a mulher. A Lei Maria da Penha “é resultado de uma 
luta heroica pela busca da efetividade dos princípios 
da isonomia” (JÚNIOR, 2019) e já tem embutida 
esse ideal de intervenção sócio jurídico no tratamento 
das violências domésticas. Com vista a alcançar tal 
escopo a Lei Maria da Penha se desenvolve em três 
eixos de atuação (MACHADO, 2013):

• Eixo de punição13: caracteriza-se 
pela intervenção da violência sob 
uma perspectiva criminalizante, 
sendo direcionado ao agressor;

• Eixo de proteção14: voltado para 
as medidas que visam evitar a 
prática da violência doméstica, 
sendo direcionado para as 
vítimas da violência; e

• Eixo nominativo: voltado para 
demonstrar quais os conceitos 
definidos e, seus correspondentes 
significados; direcionado ao 
sistema extrajurídico na medida 
que vai determinar quais 
“compreensões de violências, 
feminismos ou mulheres foram 
inscritas no texto normativo” 
(MACHADO, 2013, p. 225).

Seria o eixo nominativo15 a mola propulsora 
que conclama outras instituições para o 
enfrentamento da violência contra a mulher. E é 
exatamente nesse ponto que a Bioética serve como 
importante instrumento de alcance a uma igualdade 
de gênero.

A Bioética traduz-se em uma sugestão de 
entendimento de circunstâncias fundadas por 
problemas de ordem moral, segundo uma análise 
dos fatos associados à singular realidade do homem. 
Para tanto, a Bioética – no que se refere à violência 
contra a mulher - assume uma importância não 
apenas no âmbito acadêmico, mas como um discurso 
político de ingerência nos conflitos morais de saúde, 
contribuindo, assim para uma prática interventiva, 
capaz de alcançar mais isonomia nas relações sociais 
(BANDEIRA; ALMEIDA, 2008, p.180). Todavia, 

13. Machado denomina de atuação normativo penal onde se distinguem a fase 
policial, judicial e de execução (2013, p.225);

14. Chamado por Machado (2013, p.226) de dimensão protetiva e representado 
pelas medidas de urgência.

15. Machado intitula tal eixo de atuação de interpretativo e ou declarativo 
(2013, p.266).

 Machado denomina de atuação normativo penal onde se distinguem a fase 
policial, judicial e de execução (2013, p.225).

para que a Bioética sirva como instrumento de 
combate à violência contra a mulher há que se ter 
uma superação de sua aplicação apenas a partir dos 
princípios que lhe caracterizam (beneficência, não 
maleficência, justiça e autonomia):

Assim sendo, a tarefa fundamental da Bioética 
não seria mais a apresentação do mapa ético 
de como a humanidade deveria ser se regida 
pela beneficência, não-maleficência, justiça ou 
autonomia, mas sim a procura por mecanismos 
de reparação social da vulnerabilidade moral 
que tornem esses princípios eficazes. De 
princípios éticos universais passaríamos, 
portanto, para a defesa de princípios 
compensatórios da vulnerabilidade social. 
(DINIZ; GUILLHEM, 2000, p.)

Para isso, o agir do profissional médico 
no enfrentamento da violência de gênero exige 
a apropriação de um discurso que compreenda 
a situação de opressão vivenciada pela mulher 
em situação de violência, sendo premente uma 
ressignificação da prática biomédica calcada em 
uma realidade pró ativa. A atuação dos profissionais 
de saúde como agente facilitadores de reversão da 
violência contra a mulher é estimulada não apenas no 
âmbito jurídico, como também, pelo meio médico:

A Medicina é vocacionada para contraditar 
a violência. Se os vários modos de agressão 
imprimem dor física ou mental, ou mais 
frequentemente ambas, o médico é um dos 
profissionais mais preparados para reduzir os 
sintomas e as causas dessa dor. E não apenas 
pelo seu conhecimento técnico adquirido, 
mas também, por um sentimento humanitário 
e fraternal implícito a sua escolha vocacional, 
ambos dedicados ao bem-estar de outrem 
e prometidos sob o juramento hipocrático. 
Não por acaso, a mulher bate em duas portas 
para pedir socorro: antes, a do pronto-socorro, 
onde espera que a equipe de saúde possa 
minimizar sua dor e referenciar danos físicos 
e psíquicos decorrentes da violência. Depois, a 
da delegacia, para que a lei impeça o agressor 
de voltar a agredi-la (GRINGERB, 2017, p. 
41).

Ainda, a interdisciplinaridade entre o direito, 
a Bioética e o profissional de saúde é essencial 
em se tratando de violência de gênero contra a 
mulher, posto que, tomando- se como base a leitura 
tridimensional da Lei Maria da Penha há desempenho 
de todos os mecanismos em todos os eixos de 
atuação. No eixo preventivo, o atuar do profissional 
de saúde se dá frente ao agente agressor, seja no 
acompanhamento dos catalisadores da violência 
ou mesmo como tratamento deste. De igual parte 
ocorrerá atuação dos profissionais de saúde na fase 
preventiva, quando o profissional de saúde terá seu 
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foco na mulher vítima de violência e até mesmo de 
sua família. Na fase nominativa, cabe ao profissional 
médico a apropriação de um discurso bioético onde 
a violência contra a mulher tem particularidades e 
complexidades que devem ser trabalhadas sob uma 
perspectiva ampla.

Para tanto, a Bioética é instrumento de grande 
valia para o combate da violência contra a mulher, não 
apenas porque lhe retira o caráter de normalização, 
mas, também, como forma de ampliar os níveis de 
articulação existentes na Lei Maria da Penha. Assim, 
a adoção da Bioética consigna uma maior efetividade 
à Lei Maria da Penha que enquanto lei plural e de 
vários direcionamentos tem como escopo o fim 
da desigualdade contra a mulher e não a simples 
criminalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca de justiça para as mulheres em situação 
de violência não se esgota com a simples sanção do 
agressor. Ainda que seja necessária, o fenômeno da 
violência contra a mulher é extremamente complexo, 
derivado de inúmeras variáveis e cuja solução não é 
estanque e simplista. Por outro lado, a origem da 
violência contra a mulher reside na desigualdade 
de gênero, onde o gênero é tido como um conceito 
mutável que significa os papéis sociais de feminino e 
masculino existentes na sociedade.

A desigualdade, surge da necessidade de 
manutenção de uma ideologia, no caso aqui da, da 
ideologia patriarcal. Num círculo vicioso de poder, 
sujeição e violência o sistema se retroalimenta 
exigindo medidas complexas para a construção de 
uma identidade de gênero feminina desconectada da 
submissão. Sendo assim, procurou-se clarificar, num 
primeiro momento que a violência contra a mulher 
se encontra intimamente ligada com opressão do 
gênero feminino com o fim de manutenção de uma 
ideologia patriarcal. Ideologia essa que não se reduz ao 
espaço privado e doméstico, mas que circunda toda 
a sociedade e instituições, não escapando a ciência 
jurídica de mais um mecanismo de perpetuação 
de desigualdade e, em última análise, também de 
violência.

Por outro lado, os crescentes casos de violência 
contra as mulheres e o desenvolvimento do discurso 
feminista, de certa forma obrigou as instituições a 
atentarem para o fenômeno de violência contra a 
mulher. Com o Direito não foi diferente, tendo sido 
neste espirito que o Brasil promulgou a Lei Maria 

da Penha. Decorridos treze anos de promulgação da 
referida lei os avanços foram sentidos, mas a violência 
contra a mulher resiste em arrefecer o que tem levado 
à necessidade de outros meios de combate.

Nesse espírito, a Bioética surge como valioso 
instrumento para a diminuição da violência contra a 
mulher, pois, conforme procurou-se apontar, além de 
atuar concomitantemente com o sistema normativo, 
o amplia, de forma a não restringir a resposta estatal 
unicamente ao aspecto judicial. Outro ponto de 
intersecção da Bioética com o Direito é o fato da 
primeira ser destituída de qualquer poder coercitivo 
o que lhe impede de agir contra a lei. Paralelamente, 
a Bioética pode não apenas exprimir a ineficácia 
de determinado comando jurídico, como também, 
evidenciar a necessidade de regulamentação.

A adoção de um caráter interdisciplinar, 
portanto, parece ser um meio eficaz para não apenas 
melhorar a situação das mulheres, como também 
para supressão da desigualdade estrutural que é a raiz 
da violência de gênero.
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RESUMO

 As mulheres negras, além de lutarem 
pela igualdade de gênero, também buscam o 
reconhecimento dentro do próprio movimento 
feminista, visto que ainda vulneráveis a marcadores 
como raça e classe social, que as inferiorizam desde o 
período escravocrata brasileiro. Assim, este trabalho 
tem por objetivo analisar a vulnerabilidade da 
mulher negra dentro do movimento feminista, com 
o intuito de propor políticas públicas que realmente 
as insiram na sociedade brasileira à luz da proposta 
do feminismo interseccional. Para tanto, a presente 
pesquisa fundamentou-se no método teórico e 
efetuou a revisão bibliográfica de obras, artigos, 
documentos oficiais e legislação pertinentes.

PALAVRAS-CHAVE

Feminismo Negro; Igualdade de Gênero; Vulnerabilidade; 

Minorias.

ABSTRACT

Black women, in addition to fighting for gender 
equality, also seek recognition within the feminist 
movement itself, as they are still vulnerable to markers 

such as race and social class, which have undermined 
their standing in Brazilian society since the country’s 
slavery period. Thus, this paper aims to analyze the 
vulnerability of black women within the feminist 
movement, in order to propose public policies that really 
insert them in Brazilian society in light of the proposal 
of intersectional feminism. To this end, the present 
research was based on the theoretical method and 
made a bibliographic review of works, articles, official 
documents and relevant legislation.

KEYWORDS

Black feminism; Gender equality; Vulnerability; Minorities.

INTRODUÇÃO

As mulheres negras vieram para o Brasil na 
condição de escravas, fato que iniciou um processo 
de vulnerabilidade que as constrange até os dias 
atuais. No período escravocrata, trabalhavam ao lado 
dos homens negros e eram vistas como disponíveis 
e passíveis de vários tipos de abuso, entre eles, o 
sexual e o moral. O Código Criminal de 1830, por 
exemplo, prescrevia tipos penais aos escravos que 
desobedecessem aos seus senhores, tais como o crime 
de açoite. Assim, com medo de serem açoitadas ou de 

mailto:?subject=


10

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

verem seus companheiros e filhos levarem chibatadas, 
as mulheres negras cediam à violência sexual.

As que, por sorte, eram escolhidas para 
trabalhar dentro das casas de seus senhores, eram 
obrigadas a dar-lhes banho, realizar os afazeres 
domésticos, cozinhar e alimentar os filhos da casa 
grande, muitas vezes com o próprio leite.

As mulheres brancas, na década de 1960, 
lutaram para sair do espaço doméstico, buscando 
os seus direitos civis e de acesso ao mercado laboral. 
A mulher negra sempre esteve presente em todos 
esses momentos, trabalhando dentro e fora de casa. 
Enquanto a branca estava lutando por seus direitos 
civis, lutando pela igualdade de tratamento e de 
remuneração ao desempenhar as mesmas funções 
que as dos homens, a negra resistiu mesmo em meio à 
marginalização e a falta de representação e de espaço.

A luta das mulheres brancas não pode 
ser menosprezada, uma vez que são visíveis o 
preconceito e a discriminação que estas enfrentaram. 
Entretanto, por óbvio que a luta da mulher negra, 
tendo em vista o histórico escravista brasileiro, 
é maior e mais árdua, especialmente porque até 
hoje, a despeito dos avanços e das conquistas 
femininas, as mulheres negras ainda são tratadas 
com inferioridade em relação às brancas, fato que 
revela a ineficiência das políticas públicas estatais 
no sentido de considerar as singularidades e os 
enfrentamentos do feminismo negro.

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo 
analisar a desigualdade social existente entre as 
mulheres brancas e as mulheres negras na sociedade 
brasileira e dentro do próprio movimento feminista, 
com vistas a contribuir para a elaboração e para a 
implantação de políticas públicas que promovam a 
igualdade entre estas cidadãs de forma efetiva e à luz 
do Estado Democrático de Direito e dos preceitos 
da Constituição Federal de 1988. Para tanto, a 
presente pesquisa fundamentou-se no método 
teórico e realizou a revisão bibliográfica de livros, 
artigos, documentos oficiais e legislação aplicáveis 
à temática.

Inicialmente, o trabalho apresentará um 
breve relato das consequências do período da 
escravidão do Brasil para, posteriormente, abordar 
a vulnerabilidade da mulher negra brasileira em 
relação ao gênero, à raça e à classe social. Por fim, será 
evidenciada a necessidade de elaboração de políticas 
públicas de amparo à mulher negra à luz da proposta 
do feminismo interseccional.

1 A VULNERABILIDADE DA MULHER NEGRA NO 
BRASIL

Mais de 130 anos do advento da Lei Áurea (Lei 
nº 3.353, de 13 de maio de 1888), os brasileiros ainda 
convivem com as marcas do período escravocrata, 
que por muito tempo ainda renegou os negros 
à escravidão análoga e mascarou a desigualdade 
racial. A referida Lei solucionou a grande parte 
dos problemas da escravidão e concedeu o direito à 
liberdade aos negros, porém continuou mantendo 
estes indivíduos em profunda marginalização social. 
O Brasil, juntamente com Cuba, foi um dos últimos 
países a abolir a escravidão no Ocidente e um dos 
países que mais recebeu escravos africanos no 
decorrer de sua história. (QUAL..., 2018).

As relações de poder do velho sistema de 
exploração se firmaram na identidade nacional, 
resultando em uma cultura de injustiça e de 
preconceito, encoberto pelo imaginário do que 
mais tarde seria chamado de “democracia racial” 
(STRIEDER, 2001), e que até os dias de hoje ainda 
não foi superado.

Além de sofrer como as outras mulheres em 
razão da desigualdade de gênero, estas também 
sofrem com o sexismo, com o empobrecimento 
e com o sexualismo. Diante disso, fundamental 
é mencionar que a Constituição Federal de 1988 
rejeita qualquer forma de discriminação e proclama, 
em seu artigo 5º, caput, que todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo 
invioláveis os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade. (BRASIL, 1988).

Ainda, constitui um dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 
3º da Constituição atual, a promoção do “bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
(BRASIL, 1988). Desde 1937, as constituições 
brasileiras anteriores proclamavam o princípio da 
igualdade, que orientou a produção de leis ordinárias 
que coíbem toda e qualquer prática de preconceito e 
de discriminação racial, é o exemplo da Lei Afonso 
Arinos (Lei nº 1.390/1951). (BRASIL, 1951).

Depois disso, também foram criados 
instrumentos que resultaram na atuação do 
movimento negro no processo de elaboração da 
Constituição Federal de 1988, entre eles, a Lei 
nº 7.716/1989, conhecida popularmente como 
“Lei Caó”, que tipifica como crime inafiançável 
e imprescritível a discriminação racial; e a Lei 
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nº 9.459/1997, que inseriu na Lei nº7.716/89 a 
tipificação de crime às situações de discriminação 
com base na etnia, na religião ou na procedência 
nacional. (BRASIL, 1989); (BRASIL, 1997).

Como leciona Collins (1989) a longa 
tradição feminista entre as mulheres negras pode 
ser pontuada por cinco aspectos fundamentais: 
1) o legado de uma história de luta; 2) a natureza 
interligada de raça, gênero e classe; 3) combate aos 
estereótipos; 4) atuação como mães, professoras e 
líderes comunitárias; e 5) a política sexual. (apud 
BAIRROS, 1995).

Nos séculos XX e XXI, houve muitas 
transformações, as que diziam respeito à visibilidade 
de demandas políticas antes silenciadas e as que 
passaram a ser apresentadas pelos grupos sociais. Foi 
neste cenário que os movimentos e as organizações 
de mulheres negras passaram a se impor, assumindo 
posição de destaque na reconstrução da identidade 
feminina negra.

1.1 GÊNERO

Ao longo das últimas décadas, a presença das 
mulheres foi assumindo diferentes espaços dentro 
da sociedade, ressignificando, assim, a ordem social 
a partir da luta pelos seus direitos à participação 
política, ao voto, à educação, à valorização na 
área do trabalho e à autonomia individual. Essas 
foram questões que trouxeram discussões sobre 
a subalternidade feminina, que durante séculos 
permeou a sociedade brasileira e abandonou as 
mulheres à invisibilidade.

O movimento feminista contribuiu para 
transformar a vida das mulheres e as suas conquistas 
foram usufruídas principalmente pelas mulheres 
brancas. Revendo o histórico da movimentação 
das mulheres, Carneiro (2003, p. 117) pontua 
que o somatório do movimento e de suas ações 
potencializou as demandas das mulheres, sendo 
responsável por cerca de 80% das propostas 
contempladas pela Constituição Federal de 1988, 
produzindo, assim, importantes inovações em 
relação a políticas públicas a elas destinadas.

A mulher negra, que além de negra, é mulher, 
ainda assim foi mantida na invisibilidade. Assim, 
o distanciamento da realidade vivida protagonizou 
uma trajetória de luta e de resistência, que mudou o 
cenário até então constituído. A construção cultural 
e hierárquica dos marcadores gênero e raça tendem a 
deixar a mulher negra inferiorizada perante o homem 

branco e a mulher branca, bem como em relação ao 
homem negro. Como afirma Saffioti (2004, p. 31):

há um contingente de mulheres negras que 
não têm com quem se casar. Como os negros 
branqueados pelo dinheiro se casaram e ainda 
se casam com brancas, em função de uma 
equalização das discriminações sofridas, de um 
lado, pelos negros, de outro, pelas mulheres 
brancas, em função do seu sexo, não há como 
se estabelecer tal igualdade entre mulheres 
negras e homens brancos, pois estes são 
“superiores” pela cor de sua pele e pela textura 
de seus cabelos, sendo “superiores” também 
em razão de seu sexo. Na ordem patriarcal 
de gênero, o branco encontra sua segunda 
vantagem. Caso seja rico, encontra sua terceira 
vantagem, o que mostra que o poder é macho, 
branco e, de preferência, heterossexual.

Desta forma, além de ser discriminada pelo 
homem e pela mulher branca, ela também enfrenta, 
por vezes, o preconceito perpetrado pelos próprios 
homens negros. O próprio movimento feminista, 
ao tratar das mulheres negras, apontava mecanismos 
de dominação de outras minorias, onde as mulheres 
negras se deparavam com o racismo. No movimento 
negro, essas questões se agregavam ao machismo. 
Assim, a entrada das mulheres negras no movimento 
feminista e no movimento negro ocasionou um 
campo de tensão no qual, se por um lado há o 
racismo implicado dentro dos grupos de mulheres, 
por outro, a sexualidade da mulher negra a coloca 
numa situação de conflito.

Neste sentido, Santos (2006) afirma que 
o movimento negro “construiu-se enquanto uma 
expressão de combate ao racismo”e que também 
propôs “mudanças sociais mais radicais no plano da 
igualdade de direitos. Entre tais mudanças, contudo, 
“não se incluía a erradicação do sexismo”.(SANTOS, 
2006, p. 82). Em uma sociedade onde as mulheres 
negras não tinham espaço dentro do feminismo, nem 
tão pouco dentro do movimento negro, estas foram 
cada vez mais sendo deixadas de lado, tornando-se, 
assim, invisíveis.

1.2 RAÇA

A raça (do italiano razza), é um conceito que 
integra diversos parâmetros e classifica diferentes 
pessoas de uma mesma espécie biológica de acordo 
com características genéticas e/ou fenotípicas. 
Segundo Schwarz (1993), a raça, marcador 
fundamental da formação sociocultural e sócio 
espacial brasileira, foi (bem ou mal) vista por 
diversos cientistas sociais com horizontes acadêmicos 
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e políticos distintos, para além das teorias raciais e 
sobretudo racistas entre os anos de1870 e 1930.

Consoante Angela Davis, as discriminações se 
cruzam ao invés de se excluírem, “raça é a maneira 
como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero 
é a maneira como a raça é vivida”. Para a autora, basta 
refletir para se perceber que “entre essas categorias 
existem relações que são mútuas e outras que são 
cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma 
categoria sobre as outras”. (DAVIS, 1997, p. 8).

Diante disso, estudiosos como Gilberto 
Freyre (décadas de 1940 e 1950), são associados, 
portanto, aos marcadores de classe e de sexo. Após 
a Segunda Guerra Mundial, a raça foi colocada em 
segundo plano pela Antropologia, mas continuou 
presente na Sociologia e nas relações raciais, 
que foram devidamente contextualizadas. Na 
contemporaneidade, o marcador raça se mantém e 
reaparece diante de questão proposta pelos cientistas 
sociais, em razão da continuidade do racismo. Para 
Guimarães (1999), raça é um conceito que não 
corresponde a:

[...] nenhuma realidade natural. Trata-se, ao 
contrário, de um conceito que denota tão 
somente uma forma de classificação social, 
baseada numa atitude negativa frente a 
certos grupos sociais, e informada por uma 
noção específica de natureza, como algo 
indeterminado. A realidade das raças limita-
se, portanto, ao mundo social. Mas por mais 
que nos repugne a empulhação que o conceito 
de “raça” permite – ou seja, fazer passar por 
realidade natural preconceitos, interesses 
e valores sociais negativos e nefastos – tal 
conceito tem uma realidade social plena e o 
combate ao comportamento social que ele 
enseja é impossível de ser travado sem que se 
lhe reconheça a realidade social que só o ato de 
nomear permite. (GUIMARÃES, 1999, p. 9).

Desta forma, é inegável que a sociedade 
brasileira ainda possui as marcas de seu passado 
escravocrata, sobre as quais a relação entre gênero e 
raça provocou o que Sueli Carneiro (2003) denomina 
de subalternização do gênero segundo a raça: ou seja, 
de imagens de gênero que se estabelecem a partir de 
um trabalho endurecedor, degradando a sexualidade 
e a marginalização, o que ocasiona até os dias de hoje 
a degradação social e cultural das mulheres negras, 
ao passo que as mulheres brancas tendem a ser 
supervalorizadas.

Tal contexto resulta na concepção de que 
mulher e homens negros são subalternizados e que 
nem mesmo a marca biológica feminina é capaz 
de promover a mulher negra à condição plena de 

mulher e, tampouco, a condição biológica masculina 
se mostra suficiente para alçar os homens negros à 
condição masculina, tal como instituída pela cultura 
hegemônica branca.

A negação do racismo e do sexismo como 
práticas institucionalmente reproduzidas na esfera 
social, é, por si só, um obstáculo a ser enfrentado. 
E, a complexidade desta questão demanda a criação 
de estratégias que desconstruam estes paradigmas 
no plano ideológico e político-social, de forma 
a transformar pensamentos e a coibir práticas 
discriminatórias de desvalor perpetradas contra as 
mulheres negras, especialmente em relação ao gênero 
e à raça.

Dentro do movimento feminista, as mulheres 
negras e as suas pautas políticas mais específicas 
levaram muito mais tempo para ser realmente 
consideradas, principalmente diante do fato de que 
essas mulheres, na maioria das vezes, não tinham 
acesso à educação, cenário que se alterou para muitas 
mulheres brancas a partir da década de 1970.

Por muito tempo houve limites impostos 
a sua autonomia, visibilidade e ao controle das 
pautas políticas da militância negra no Brasil pelos 
indivíduos do sexo masculino, motivo que levou 
muitas mulheres negras a se afastarem do movimento. 
Como complementa Carneiro (2003):

enegrecer o movimento feminista brasileiro 
tem significado, concretamente, demarcar 
e instituir na agenda do movimento de 
mulheres o peso que a questão racial tem 
na configuração, por exemplo, das políticas 
demográficas, na caracterização da questão 
da violência contra a mulher pela introdução 
do conceito de violência racial como aspecto 
determinante das formas de violência sofridas 
por metade da população feminina do país 
que não é branca; introduzir a discussão sobre 
as doenças étnicas/raciais ou as doenças com 
maior incidência sobre a população negra 
como questões fundamentais na formulação de 
políticas públicas na área de saúde; instituir a 
crítica aos mecanismos de seleção no mercado 
de trabalho como a “boa aparência”, que 
mantêm as desigualdades e os privilégios entre 
as mulheres brancas e negras. (CARNEIRO, 
2003, p. 3).

Ainda, ao refletir sobre a contribuição das 
mulheres negras para a teoria feminista, Hooks 
(1995) evidencia que estas compreendem um grupo 
que:

não foi socializado para assumir o papel 
de explorador/opressor, no sentido de que 
não nos permitem ter qualquer “outro” não 
institucionalizado que possamos explorar 
ou oprimir. (As crianças não representam 



13

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

outro institucionalizado, embora possam ser 
oprimidas pelos pais.) As mulheres brancas 
e os homens negros têm as duas condições. 
Podem agir como opressores ou ser oprimidos. 
Os homens negros podem ser vitimados pelo 
racismo, mas o sexismo lhes permite atuar 
como exploradores e opressores das mulheres. 
As mulheres brancas podem ser vitimizadas 
pelo sexismo,  mas o racismo lhes permite 
atuar como exploradoras e opressoras de 
pessoas negras. (HOOKS, 2015, p. 207-208).

Assim, mesmo que as mulheres brancas 
sejam vítimas do sexismo, estas, por vezes, também 
corroboram ou, no mínimo, não se opõem ao 
contexto de opressão vivenciado pelas negras. 
Logo, estas são duplamente vulneráveis, de modo 
que há a necessidade de elaboração de pautas que 
intensifiquem a busca pela visibilidade destas cidadãs 
dentro do feminismo e diante de toda a sociedade. 
Conforme assinala Nascimento (2003), no Brasil:

a distinção de gênero não pode ser 
compreendida de modo adequado sem 
considerar-se a questão racial. Na hierarquia 
da renda, o primeiro fator determinante 
é a raça, depois o gênero. As mulheres 
brancas mantêm uma posição nitidamente 
privilegiada em relação aos homens negros e 
às afro- brasileiras que estão no mais baixo 
degrau da escala de renda e emprego. Os 
homens brancos recebem mais de três vezes 
o que ganham as mulheres afro- brasileiras, 
que, por sua vez, ganham menos da metade 
do valor da renda mediana da mulher branca. 
(NASCIMENTO, 2003, p. 117).

Diante disso, resta claro que o domínio e 
a superioridade fática da mulher branca sobre a 
mulher negra são motivos pelos quais o feminismo 
negro surgiu e se estruturou. Ainda, no que concerne 
à raça e ao gênero, fundamental é que se investigue a 
influência do marcador “classe social” no contexto de 
discriminação da mulher negra brasileira.

1.3 CLASSE SOCIAL

Para entender a desigualdade de classe 
existente entre as mulheres brancas e as negras, 
essencial é o estudo dos papéis de cada uma delas na 
história do trabalho, começando pela Idade Média, 
ocasião em que o papel social da mulher era voltado 
à constituição familiar e à conservação do lar, tendo 
em vista a supremacia do poder patriarcal, o que leva 
a constatação de que neste período tanto as mulheres 
negras como as brancas eram tratadas como objeto.

A grande diferença é que as mulheres negras 
eram usadas inúmeras vezes para a satisfação sexual 
e como amas de leite, de forma que também 

realizavam trabalhos deflagradores de sua dignidade, 
liberdade e saúde. Consoante Calil (2000), nessa 
época, só as mulheres com poder aquisitivo poderiam 
“comandar” o lar, assim, às mulheres pobres restava 
trabalhar para guarnecer a subsistência da família, 
de modo que passavam por muitas dificuldades e 
enfrentavam preconceitos em razão de que a ótica 
social direcionava a mulher ao contexto privado. No 
entender de Melo (2011):

com o advento da Revolução Industrial no 
século XVIII, surge um novo modo de produção 
que transforma as relações sociais, políticas e 
culturais até então estabelecidas na sociedade. 
A característica do sistema fabril é a divisão 
socio-técnica do trabalho, onde o operário não 
mais sabe de todo o processo, agora suas ações 
são mecanizadas, há conhecimento das partes 
e não do todo e deste modo se reproduz na 
vida cotidiana o sistema capitalista, que aliena 
e coisifica o proletariado.

Desta forma, as inúmeras mudanças sociais 
fizeram com que a mulher rompesse com o meio 
que lhe era determinado: o lar. Porém, esse progresso 
trouxe consigo algumas implicações, tais como: a 
dupla jornada de trabalho, os baixos salários e as 
condições inadequadas e abusivas de trabalho. Como 
relata Probst (2015), foi a partir das duas grandes 
guerras mundiais que os homens foram convocados a 
defender os seus países e deixando o lare as mulheres 
responsáveis, além do cuidado com a casa, pela 
sobrevivência dos filhos, contexto que as tornou, aos 
poucos, financeiramente independentes.

Essa fase colaborou para a emancipação 
feminina em fatores econômicos e sociais e, desde 
o momento em que a mulher foi introduzida no 
mercado laboral, houve alterações fundamentais nas 
relações de poder. Entretanto, apesar das grandes 
mudanças ocorridas no século XXI, até hoje as 
mulheres não possuem equiparação salarial em 
relação aos homens, principalmente em razão da 
desvalorização do trabalho exercido por estas cidadãs 
e diante do fato de que o sistema capitalista se apropria 
dessa força laboral considerada de baixa onerosidade 
e de grande potencialidade. (SAFFIOTI, 2013).

Atualmente, é visível que a sociedade 
brasileira ainda é marcada pela existência das 
desigualdades, entre elas, as motivadas pelo gênero e 
pela raça, situação que não envolve apenas questões 
econômicas, mas também culturais. A construção de 
gênero transcorre por várias esferas e, por isso, quando 
observada a relação da mulher com o mercado de 
trabalho, tem-se a identificação de muitos elementos 
de tensionamento.
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Ainda, a análise da participação da população 
negra no mercado de trabalho demonstra a 
desigualdade racial existente dentro da sociedade 
brasileira, uma vez que os negros sempre são a base 
da pirâmide social e dificilmente se encontram ou 
têm a oportunidade de alcançar patamares mais 
altos. Acerca das condições das mulheres negras no 
mercado de trabalho, destaca-se que:

as mulheres que começam a se movimentar 
para a ocupação de níveis superiores são 
predominantemente brancas, enquanto 
que há uma forte concentração de mulheres 
pretas e pardas no serviço doméstico. As 
mulheres provenientes das classes mais pobres 
(majoritariamente negra) se dirigem para a 
prestação de serviços e para empregos ligados 
à produção na indústria, enquanto que as 
mulheres de classe média se dirigem para o 
serviço de produção e de consumo coletivo 
(setor terciário) devido aos seus melhores 
níveis educacionais.(COLLINS, 2010, p.165-
166).

Neste sentido, constata-se que as mulheres 
negras são a classe mais pobre e mais esquecida no 
Brasil, sendo que, no mercado de trabalho, elas 
atuam em condições precárias, aufere menores 
rendimentos e representam boa parte das mais altas 
taxas de desemprego, em comparação com as outras 
classes sociais.

2 A MULHER NEGRA E OS ESTERIÓTIPOS SOCIAIS 

A objetificação da mulher negra sempre esteve 
presente no decorrer da história da humanidade. 
Na sociedade brasileira, estas são culturalmente 
denominadas “mulatas”, termo que incentiva o 
estereótipo do servilismo sexual, sustentado pela 
escravidão, e que torna as mulheres negras alvo de 
olhos erotizados. Consoante Silva:

pelo estigma da escravidão, a elas permanecem 
destinados os trabalhos sem qualificação, 
trabalhos que dispensam, inclusive,a educação 
e a instrução, sobre elas pesam, além das 
diferenças de gênero, também as de raça. O 
que observamos é que com papéis sociais 
“naturalmente” definidos como adequados, 
os nexos explicativos da condição da mulher 
negra remetem, primeiramente, à sua 
condição de escrava. Sobre elas recaem tanto 
as representações em relação ao uso de seu 
corpo enquanto objeto sexual como aquelas 
que o vêm adequado ao trabalho doméstico. 
(SILVA, 2009, p.71).

Assim, constata-se que o racismo se apresenta 
como prática cultural brasileira e, juntamente com 
o sexismo, transforma-se em um instrumento de 

violência contra a mulher negra. Além disso, a mídia 
e toda a sociedade transformam esta mulher em 
um objeto e em símbolo de sexualidade, de forma 
a também minorizá-la perante as mulheres brancas. 
O feminismo e as suas correntes prezam pela busca 
dos direitos de todas as mulheres, entretanto, este 
movimento ainda precisa encarar as reais necessidades 
das mulheres negras.

A importância da desconstrução cultural 
concernente à mulher negra é evidente diante 
da ideia socialmente enraizada de que estas são 
apenas sexualmente úteis. De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Censo de 2010 revelou que as negras são 
as que menos se casam, sendo a maioria na categoria 
de “celibato definitivo”, ou seja, nunca tiveram um 
cônjuge. (ARRAES, 2018). Outro parâmetro a ser 
elencado é como a mídia, principalmente a televisiva, 
negligencia estas cidadãs.

A mídia brasileira, na maioria dos casos, 
apresenta a mulher negra comoa vítima; a doméstica 
da casa de família; o objeto sexual ou como a 
delinquente que comete crimes, sendo raras as vezes 
em que a mulher negra é vista como detentora de 
opiniões ou que esta alcança papéis de protagonismo, 
visto que é quase sempre destinada aos secundários 
ou terciários. Outro exemplo são as propagandas 
de produtos de beleza, que tendem a privilegiar as 
mulheres brancas de cabelos lisos, loiros, magras e 
detentoras de fenótipos europeus.

No entanto, com a expansão da Internet 
como veículo e como ferramenta de propagação 
de conteúdos em massa, a resistência das mulheres 
negras aumentou por meio de blogs e de vídeos em 
que influenciadoras negras incentivam e ensinam 
como cuidar de cabelos crespos e cacheados; também 
mediante poemas que ressaltam a luta e a beleza da 
mulher negra, tendo por intuito fortalecer e elevar a 
autoestima e a sororidade das pardas e das pretas. (A 
REVOLUÇÃO..., 2010).

3 O FEMINISMO E A NECESSIDADE DE 
REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NEGRA

Os movimentos sociais estão presentes na 
sociedade mundial há muitos séculos, porém, apenas 
na década de 1970 que estes alcançaram a atenção 
dos cientistas sociais. Para Ammann (1991) estes são 
a ação coletiva de caráter contestador e objetivam a 
transformação ou a preservação da ordem estabelecida 
na sociedade. Já Scherer-Warren (1993), ao descrever 
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os movimentos sociais, concluiu que não existe entre 
os estudiosos uma concordância acerca do tema, de 
forma que estes movimentos seriam todas as ações 
coletivas de caráter reivindicatório ou de protesto, 
independentemente do alcance e do significado 
político ou cultural de luta.

Os movimentos feminista e negro são 
contemplados pelos conceitos definidos acima, 
apesar das grandes divergências existentes entre eles. 
A história do movimento feminista, de acordo com 
Toledo (2001), pode ser compreendida a partir de 
três grandes ondas. A primeira, se situa no final do 
século XIX, diante do movimento sufragista, que 
lutou pelo direito feminino ao voto, ao divórcio, à 
educação e ao acesso e igualdade de tratamento no 
mercado de trabalho.

A segunda onda ocorreu no final dos anos 
de 1960, com a luta pela liberdade sexual feminina 
e, a terceira, no final dos anos 1970, pontuou a 
luta de caráter sindical, protagonizada pela mulher 
trabalhadora latino-americana. Logo, como 
compreende Cunha (1992), o movimento negro 
é uma organização política que cumpre o papel de 
explicitar a contradição no cenário social, político e 
econômico. (apud SOUSA, 1997).

Neste sentido, é explícita a dificuldade 
de conceituação destes dois movimentos pelos 
conceitos já existentes, visto que ambos superam a 
ideia de classe. Ainda, visualiza-se que o movimento 
negro não foi estudado com a merecida atenção, o 
que dificulta ainda mais a luta das mulheres negras, 
que necessitam conviver com o racismo e com a 
discriminação racial, circunstância que demonstra a 
clara ofensa aos direitos humanos destas cidadãs.

A realidade por elas vivenciada pede o 
aumento desta luta, especialmente da capacidade 
de apreensão da dinâmica social e dos seus inerentes 
antagonismos. No que diz respeito à luta pela vida, 
compreendida na resistência cotidiana:

é a mulher negra anônima, sustentáculo 
econômico, afetivo e moral de sua família, 
aquela que desempenha o papel mais 
importante. Exatamente porque, com sua 
força e corajosa capacidade de luta pela 
sobrevivência, transmite, às suas irmãs mais 
afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à 
luta pelo nosso povo. Mas, sobretudo porque, 
como na dialética do senhor e do escravo de 
Hegel – apesar da pobreza, da solidão quanto 
a um companheiro, da aparente submissão, 
é ela a portadora da chama da libertação, 
justamente porque não tem nada a perder. 
(GONZALEZ, 1982, p.104).

Desta forma, por óbvio que as pautas das 
mulheres brancas e das mulheres negras possuem 
divergências e, desta forma, frisa-se a necessidade de 
maior representatividade das mulheres negras dentro 
do feminismo, em razão das suas particularidades e 
da tripla vulnerabilidade a qual estas estão expostas 
pelos marcadores gênero, raça e classe. Isso porque 
enquanto a mulher branca busca os seus direitos 
civis, a exemplo da equiparação salarial com os 
homens, as mulheres negras ainda necessitam lutar 
pela equiparação salarial dentro do próprio gênero.

4 O FEMINISMO INTERSECCIONAL

O conceito de interseccionalidade foi 
cunhado pela estudiosa Kimberle Williams 
Crenshaw, feminista especializada em raça e gênero. 
No entender de Léa Mougeolle (2015), este é um 
conceito sociológico que estuda:

as interações na vida das minorias, entre diversas 
estruturas de poder. [...] a interseccionalidade 
é a consequência de diferentes formas de 
dominação ou de discriminação. Ela trata das 
interseções entre estes diversos fenômenos.

Desta forma, a interseccionalidade tem por 
objetivo a integração e também a diferenciação 
entre os vários tipos de discriminação existentes. 
Englobando as minorias que se formaram dentro das 
minorias, este conceito avalia que há a necessidade 
do estudo acerca das outras formas de discriminação, 
visando a relação entre elas. Uma vez que:

a proposta de trabalho com essas categorias 
(interseccionalidade, categorias de articulação) é 
oferecer ferramentas analíticas para apreender 
a articulação de múltiplas diferenças e 
desigualdades. É importante destacar que já 
não se trata da diferença sexual, nem da relação 
entre gênero e raça ou gênero e sexualidade, 
mas da diferença, em sentido amplo, para dar 
cabida às interações entre possíveis diferenças 
em contextos específicos. (PISCITELLI, 
2008, p. 266).

Assim, o marcador raça, em comparação 
com o gênero, ainda é pouco estudado e sempre 
conectado ao histórico escravista. O que se deve ter 
em mente é que hoje as mulheres negras precisam 
de mais atenção em vários espaços sociais e que cada 
uma delas encontra-se em distintas estruturas de 
poder e de dominação, visto que:

se alguém “é” uma mulher, isso certamente 
não é tudo o que esse alguém é [...]o gênero 
estabelece interseções com modalidades 
raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais 
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de identidades discursivamente constituídas 
[...]se tornou impossível separar a noção de 
“gênero” das interseções políticas e culturais 
em que invariavelmente ela é produzida e 
mantida. (BUTLER, 2003, p. 20).

Por isso, o feminismo interseccional carrega 
a ideia de integração, buscando a representatividade 
das mulheres com o menor poder aquisitivo, que 
sofrem discriminação distinta e que buscam a 
igualdade de tratamento nas mais diversas esferas 
sociais. Neste sentido, ressalta-se a necessidade 
de maior representatividade da mulher negra 
dentro do movimento feminista à luz da proposta 
interseccional, visto que estas brasileiras apenas serão 
realmente inseridas na vida social e política brasileira 
mediante a elaboração e a concretização de políticas 
públicas que propiciem a igualdade de gênero, de 
raça e de classe social.

CONCLUSÃO

A construção cultural da mulher negra 
como objeto de mercadoria é um reflexo histórico 
do passado escravocrata brasileiro, momento 
em que estas cidadãs, na condição de escravas, 
sofriam com a violência física, com os maus-
tratos e com os abusos sexual e mental. Mesmo 
na contemporaneidade, a mídia e a sociedade 
brasileiras ainda marcam as mulheres negras 
com estereótipos machistas, racistas e sexistas, 
circunstância que contribui para a reafirmação da 
discriminação que as objetificam.

Desta forma, a expressão “a arte imita a 
vida, e a vida imita a arte”, perpetua o processo de 
naturalização e de fortalecimento da subalternidade 
da mulher negra, visto que ao invés de denunciar a 
violência sofrida por esta mulher, a mídia reitera e 
contribui para a continuação do preconceito. Apesar 
dos movimentos criados no Brasil, como o feminismo 
e como o movimento negro, pouco foi dado espaço 
para as mulheres negras lutarem por sua autonomia 
e visibilidade, de modo que estas possuem poucos 
locais de fala e de domínio e se situam, inúmeras 
vezes, à margem da vida social.

Assim, é importante mencionar as divergências 
entre as lutas das mulheres brancas e das negras, para 
que se crie, assim, um espaço maior para estas dentro 
do feminismo. A cisão das mulheres negras com o 
movimento feminista nunca foi fácil, especialmente 
porque as mulheres brancas sempre contaram com o 
maior número de lideranças consolidadas, resistindo, 

assim, ou no mínimo, se esquecendo, de tratar das 
questões da comunidade negra.

Tal circunstância ocorreu também diante da 
tendência de englobar as mulheres a partir de uma 
única característica em comum: o gênero, e da 
suposição de que todas elas passam pelos mesmos 
problemas e desejam as mesmas coisas, o que, de 
fato, não acontece. O feminismo que não se atenta 
para as especificidades de cada grupo dentro do seu 
próprio contexto acaba sendo omisso e ineficiente 
diante da necessidade de alcançar reais mudanças na 
esfera social.

Como visto, as necessidades das mulheres 
negras são muito peculiares e, sem que exista uma 
profunda análise do racismo brasileiro, é impossível 
atender às urgências deste grupo. Diante disso, 
constata-se que a proposta feminismo interseccional 
possibilita um novo olhar sobre o feminismo, por 
meio do estudo e da ampliação dos objetivos do 
movimento, que deve englobar todas as necessidades 
e enfrentar todos os tipos de preconceitos culturais 
enraizados na sociedade.
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RESUMO

Me chame pelo seu nome abre espaço para 
discutir a questão do descobrimento da afetividade 
e sexualidade de uma forma tenra e lúdica, bem 
como as dúvidas que emergem no desenvolvimento 
da juventude. O estudo objetiva realizar uma análise 
reflexiva do filme e ponderar sobre a questão da 
internalização do preconceito e a discriminação 
sofrida nas relações homoafetivas, comparando com 
os preceitos socialmente aceitos. Escolheram-se 
métodos apropriados de ordem social para o tema. 
A decisão de criminalizar os atos de homofobia passa 
a ser fundamental para o reconhecimento efetivo do 
direito à igualdade e à dignidade da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVE

Bioética; Cinema; Homoafetividade; Preconceito; Discriminação.

ABSTRACT

Call me by your name opens space to discuss the 
issue of the discovery of affection and sexuality in a tender 
and playful way, as well as the doubts that arise in youth 
development. The study aims to perform a reflexive 

analysis of the film and to consider the question of the 
internalization of prejudice and the discrimination 
suffered in same-sex relationships, compared to socially 
accepted precepts. Appropriate social methods were 
chosen for the theme. The decision to criminalize acts of 
homophobia becomes fundamental to enforce the right 
to equality and human dignity.

KEYWORD

Bioethics; Cinema; Homoaffectivity; Prejudice; Discrimination.

INTRODUÇÃO: FICHA TÉCNICA E SINOPSE DO 
FILME

Com classificação para quatorze anos, o filme 
objeto do presente estudo é considerado um drama 
romântico denominado Me chame pelo seu nome 
(Call Me By Your Name). Adaptado do livro de André 
Aciman e dirigido por Luca Guadagnino, estreou em 
2017, com duração de duas horas e doze minutos.

Com o roteiro de James Ivory, a narrativa 
do filme Me chame pelo seu nome se passa no ano 
de 1983 em algum lugar no norte da Itália, onde 
Elio, interpretado por Timothée Chalamet, um 
adolescente de 17 anos, passa todos os verões com os 
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seus pais, o Dr. Perlman, interpretado por Michael 
Stuhlbarg e a sua mãe Annella  Perlman, interpretada 
por Amira Casar.

Em todos os estios da família ocorre um estágio 
para promissores jovens escritores, onde é selecionado 
um novo candidato para passar a temporada com a 
família, ajudando o Dr. Perlman com seus trabalhos 
da universidade. Oliver, o escolhido, é interpretado 
pelo ator Armie Hammer. Informe-se aqui que na 
adaptação para o filme, o personagem tem 28 anos, 
diferente do livro, onde a idade é de apenas 24 anos. 
Referida mudança gerou algumas críticas negativas 
para a adaptação, ocasião em que os veículos da 
imprensa questionaram os relacionamentos abusivos 
entre adultos e adolescentes, considerada incitação 
à pedofilia. Porém, essa alteração é uma das poucas 
mudanças em relação ao livro.

Na primeira cena é evidente a tensão emocional 
que Elio sente por Oliver, porém a única frase que 
marca este encontro é o famoso later, que traduzido 
livremente para o português, poderia se dizer, grosso 
modo, o termo “falou”, ou de uma forma mais 
simples, “até mais”. A princípio, a história no livro é 
narrada 20 anos após o acontecimento. Na película, 
de forma gradativa, é possível acompanhar o romance 
nascendo e crescendo junto com os personagens e os 
conflitos que vão surgindo. A obra cinematográfica 
não é meramente uma história de amor de um casal 
homossexual, pois se trata de uma narrativa onde 
duas pessoas acabam se encontrando e aos poucos 
se entregam numa relação afetuosa. A descoberta, o 
medo, o preconceito, o desejo, a amizade, a questão 
da bissexualidade e por fim, a negação para poder ser 
aceito na sociedade.

O longa-metragem foi indicado a quatro 
posições na premiação no 90º Prêmio da Academia 
de Artes e Ciências Cinematográficas (2018): Melhor 
Filme, Melhor Música Original, Melhor Ator e sendo 
que levou o de Melhor Roteiro Adaptado. Assim, 
o longa- metragem abre espaço para colocar em 
discussão a questão do descobrimento da afetividade 
e sexualidade de uma forma tenra e lúdica, bem 
como as dúvidas que emergem no desenvolvimento 
da adolescência e da juventude.

A película explora costumes e preconceitos 
daquela época, que permite fazer uma correlação dos 
comportamentos aceitos e reproduzidos na sociedade 
contemporânea.

A afetividade e o desejo tornam-se presentes 
em todos os momentos, tanto na forma heterossexual 
como na homossexual. Destarte, é de suma 

importância trazer a lume a temática que o filme 
aborda, pois a sétima arte fomenta a discussão acerca 
dos principais “tabus” e preconceitos. Enfatizando 
os conteúdos abordados, vejamos algumas reflexões: 
Existe diferença entre o contexto da narrativa e a 
realidade da sociedade atual? O advento da AIDS 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) trouxe 
alguma mudança nas relações homoafetivas? Como 
os personagens lidam com os sentimentos, os 
conflitos desenvolvidos e o preconceito internalizado? 
O relacionamento dos protagonistas pode ser 
considerado: abusivo, uma relação homoafetiva 
comum ou uma incitação à pedofilia? Os conceitos 
que as instituições sociais trazem como padrão 
podem afetar a vida de alguém?

Vieira (2016, p.01) assevera que: “O cinema 
é um prodigioso recurso pedagógico para a bioética, 
pois possibilita a análise interdisciplinar, interação 
e exercício da alteridade, imprescindíveis para a 
tomada de decisão”. E continua:

Filmes bem elaborados que retratam o 
ambiente, a vida, a morte e a qualidade de 
vida, provocam reações e emoções capazes de 
suscitar reflexões e ponderações importantes. 
Encontrar a melhor maneira de agir diante de 
uma questão bioética não é fácil, mas o cinema 
contribui para a visualização do problema no 
campo fictício. (VIEIRA, 2017, p.7)

A narrativa é apresentada no verão 
de 1983, período em que o HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) não tinha se tornado 
uma epidemia como aconteceria nos anos 
vindouros. Portanto, este é um dos principais 
motivos da doença não ser retratada no filme. 
Toda a discussão está intrínseca entre os 
personagens e o preconceito está internalizado 
nas ações e pensamentos dos protagonistas.
Destarte, o presente estudo tem a pretensão de 
realizar uma análise do filme, comparando os 
parâmetros socialmente aceitos por meio de uma 
abordagem entre as relações heterossexuais e as 
homoafetivas sob um panorama sociojurídico.

1 A DIFERENÇA DO CONTEXTO DE 1983 PARA 
ATUALIDADE

A homossexualidade e a homoafetividade 
nunca foram vistas com bons olhos, uma vez que 
o preconceito está presente em diversas culturas e 
povos. Além de condenada pelas religiões, a sodomia 
era criminalizada, norma esta que ainda persiste em 
muitos países.
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Prandi, Cebrian e Lima (2017, p. 168-170) 
explicam que:

O termo sodomia, ora tratado, era utilizado 
para definir o sexo que, segundo a doutrina 
judaico-cristã, é considerado antinatural e, 
portanto, condenável. Também chamada 
de bestialidade ou indecência por algumas 
culturas, a sodomia não só representava a 
reprovação da conduta homossexual, mas 
também a perversão e o sexo anal entre casais 
heterossexuais. Vale salientar que, segundo 
dados apresentados ao final do filme, estima-
se que, entre os anos de 1885 e 1967, mais de 
49.000.00 homossexuais foram condenados 
por sodomia pela legislação britânica.
 [...]
Ademais, o excesso de conservadorismo 
decorrente da tradicional moralidade cristã, 
por diversas vezes, esteve presente na atividade 
legiferante do Estado, influenciando a 
criminalização da homossexualidade pelas leis 
penais. E, neste aspecto, no Brasil não poderia 
ser diferente. Até o ano de 1830, a sodomia 
em território nacional era criminalizada por 
meio das Ordenações Filipinas, que assim 
estabeleciam: Toda pessoa, de qualquer 
qualidade que seja, que pecado de sodomia 
por qualquer maneira cometer, seja queimado 
e feito por fogo em pó, para que nunca de 
seu corpo e sepultura possa haver memória, 
e todos seus bens sejam confiscados para a 
Coroa de nossos Reinos, posto que tenha 
descendentes; e pelo mesmo caso de seus 
filhos e netos ficarão inabilitados e infames, 
assim como daqueles que comete o crime de 
Lesa Majestade. 1. E esta lei queremos, que 
também se estenda e haja lugar nas mulheres 
que umas com as outras cometem pecado 
contra a natureza, e da maneira que temos dito 
nos homens. (GREEN, 1999, p. 108).

Além de ser tratada como perversão e 
pecado, a homossexualidade também era vista 
como doença, tendo saído do rol de doenças 
mentais apenas a partir do CID 10 – Classificação 
Internacional de Doenças (1990).

No Brasil, a Resolução nº 1/99 do Conselho 
Federal de Psicologia veda que os psicólogos tratem a 
homossexualidade como patologia 

A transformação paulatina da sociedade, 
favorecida pelos meios de comunicação não 
vinculados à igrejas e pelo Judiciário, aos poucos vem 
contribuindo para o reconhecimento de direitos, 
apesar do forte preconceito.

O ano em que toda história acontece é 1983, 
portanto, é de bom alvitre que se compreenda a 
época em que a narrativa se passa, observando o 
contexto social do início da década de 1980. Como 
a homossexualidade e a homoafetividade eram 
vistas pela sociedade da época, momento em que o 
contexto da AIDS ainda não tinha eclodido para o 
mundo?

A tecnologia estava dando seus primeiros 
passos. A privacidade era algo que ainda era fácil 
de manter em 1983. E se essa mesma história fosse 
contextualizada nos dias atuais, o enredo seria o 
mesmo? As dúvidas? Os sentimentos?

O termo homofobia segundo Borrillo 
(2010, p.13) é a “atitude de hostilidade contra as/os 
homossexuais”, tanto para homens ou mulheres. O 
autor segue seu raciocínio afirmando que a mesma 
conduta pode ser comparada com outros tipos 
de crimes de discriminação, como a “xenofobia, o 
racismo ou o antissemitismo; homofobia é uma 
manifestação arbitrária que consiste em designar o 
outro como contrário, inferior ou anormal”. Borrilo 
(2010) defende que a homossexualidade deve ser 
encarada “como uma forma de sexualidade tão 
legítima quanto a heterossexualidade.”

O preconceito em relação à população LGBTI 
(lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexos) 
é tão atual que no dia 13 de fevereiro de 2019 chegou 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) duas ações que 
versam sobre a intenção de criminalizar a homofobia, 
objetivando que a homotransfobia seja enquadrada 
na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989).

Comparando a época em que a história se passa 
e os dias atuais, percebe-se que muitos direitos foram 
conquistados, porém o preconceito e a discriminação 
ainda persistem.

Destaque-se que na data de 13 de junho de 
2019, oito dos onze Ministros do STF votaram pela 
equiparação das práticas de homofobia e transfobia 
ao crime de racismo. Grande avanço do soberano 
tribunal brasileiro.

O Art. 20 da Lei do Crime Racial - Lei 
7716/89 apresenta a seguinte redação:

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. 
(Redação dada pela Lei nº 9.459, de 
15/05/97) Pena: reclusão de um a três anos e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 
15/05/97)

A ministra Carmen Lúcia (2019a, 
p.01), justificou seu voto favorável afirmando 
que “Todo preconceito é violência. Toda 
discriminação é forma de sofrimento. Mas, 
aprendi que alguns preconceitos causam mais 
sofrimento porque alguns castigam desde o seu 
lar, pela só circunstância de tentar ser o que é”. 
Por sua vez, os ministros Dias Toffoli, Marco 
Aurélio e Lewandowski, que reconheceram a 
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omissão do Estado nessa temática, sustentam 
que tal decisão não deve ser tomada pelo STF, 
mas sim pelo Congresso Nacional, criando leis 
para tutelar a população LGBTI.

Também, de acordo com a Ministra Carmen 
Lúcia (2019b, p. 01) “Não há como negar a jurisdição 
a todos a quem foi negado às vezes o direito à vida, na 
maioria das vezes o direito à liberdade e à dignidade, 
pela ausência de uma legislação ainda 30 anos 
depois do início de vigência dessa Constituição.” 
Sendo assim, a falta de amparo que essa população 
sofre, e vem sofrendo, mesmo após mais de trinta 
anos da promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988) pode ser revista com esta 
decisão.

Ramos (2018, p. 1013) defende que deve 
ocorrer sim a luta e a discussão sobre esta questão:

A proteção da liberdade de orientação sexual 
e identidade de gênero é indispensável ao 
reconhecimento das especificidades de 
pessoas e grupos de pessoas, que, sem tal 
reconhecimento não conseguem usufruir dos 
demais direitos a todos os demais assegurados.

Neste mesmo contexto, Ramos (2018) 
também ressalta que “a invisibilidade” pode 
acarretar a discriminação e inferiorização desta 
população.

É relevante lembrar o advento da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), mundialmente 
conhecida pela sigla em inglês AIDS, que é causada 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). 
(BLACKMAN, 2005, p. 12)

Conforme corroboram Trentim e Vieira:

A proliferação do vírus HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Humana) nos anos 1980 
deixou em pânico a população mundial, 
sobretudo a comunidade gay, que foi 
considerada grupo de risco, uma vez que 
fora bastante afetada pela AIDS (Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida). (2019, p. 
p.223.)

Com a propagação da doença também 
chamada pelos preconceituosos de peste gay, a 
aversão e a repugnância contra homossexuais ficaram 
mais acentuadas, aumentando os discursos de ódio 
em objeção à população LGBTI fomentando “a 
discriminação familiar e social, perda de emprego, 
perda ou redução da cobertura de plano de saúde, 
rejeição no emprego” etc (CUNHA, 2003, p.422).

O discurso do ódio é algo que, infelizmente, 
ainda perdura no tempo. David O. Brink ressalta que 
“o discurso de ódio é uma expressão que desdenha 

e vexa o seu alvo em razão da raça, do gênero, da 
orientação sexual ou de outra forma de associação a 
um grupo” (BRINK, 2016, p. 46).

Pondera Leandro Karnal que, “se ironizo com 
piadas ácidas uma orientação sexual, destaco no 
discurso oculto que a minha é superior. Todo ódio 
é um autoelogio. Todo ódio me traz para uma zona 
muito tranquila de conforto”. (2017, p.12)

A propósito do assunto, bem explicitam 
Cazelatto e  Cardin1:

O discurso de ódio é uma manifestação de 
hostilidade, desprezo e intolerância contra 
características correlacionadas a grupos 
vulneráveis e minoritários, sobretudo quando 
relacionados com a diversidade sexual e, mais 
ainda, as questões de identidade de gênero. Essa 
conduta se demonstra, portanto, extirpadora 
do conteúdo essencial do indivíduo e de seus 
direitos fundamentais. É uma prática que 
vai além do mero exercício da liberdade de 
expressão, já que esta tem limites próprios e 
há autorização constitucional quanto às suas 
restrições, bem como princípios, como a da 
dignidade da pessoa humana e a proibição 
do abuso de direito, que visam garantir a 
efetividade dos demais direitos que podem 
ser lesados pela prática inconsequente da 
liberdade de expressão.
Muitas vezes, esses discursos se escondem 
atrás de um ilegítimo exercício da liberdade 
de expressão, como piadas, brincadeiras, 
programas de humor, etc, que, na realidade, 
não passam de abuso desse direito, estando 
muito distante de ser uma mera opinião, e 
produzem efeitos danosos às suas vítimas, 
como a exclusão social do ofendido e a 
violação de inúmeros direitos do coletivo 
LGBT+, como o direito à vida. (2019, p. 575-
576)

No que diz respeito ao vírus, esclarece 
Blackman (2005), que este trouxe uma mudança 
significativa para os relacionamentos homoafetivos. 
A obra se passa num contexto onde o conhecimento 
do HIV não era tão disseminado. Diferente de outros 
filmes situados e adaptados na década de 1980, onde 
a temática principal da obra é o desenvolvimento do 
vírus, como é o caso do aclamado longa-metragem 
Clube de Compras Dallas (2013), dirigido por Jean-
Marc Vallée. Um dos primeiros filmes a abordar a 
temática é Meu Querido Companheiro (1990), com 
direção de Norman René, que conta a história de 
um grupo de amigos unidos descobrindo todo 
o contexto da doença. Outro  filme  importante 
sobre a temática é  Filadélfia  (1993),  dirigido  por 
Jonatham  Demme, o qual conta a narrativa de 
um jovem auspicioso advogado que descobre estar 

1 Vide dos mesmos autores, a obra: Discurso de ódio e minorias sexuais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2018.
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infectado pelo vírus HIV e toda a discriminação que 
o mesmo sofre por causa da doença.

2 ELIO E OLIVER: A INTERNALIZAÇÃO DO 
PRECONCEITO, APOIO FAMILIAR E AS 
PRINCIPAIS TEMÁTICAS DO FILME

Acian (2018, p. 98) deixa bem claro a questão 
do preconceito internalizado dos personagens na 
seguinte frase “Não podemos fazer isso… eu me 
conheço. Até agora nós nos comportamos. Ninguém 
fez nada de que possa se envergonhar. Vamos manter 
as coisas assim. Quero me comportar”. A fala é dita 
por Oliver, que é um dos personagens protagonistas 
do livro. 

Segundo Silva (2007) o preconceito sexual pode 
ser dividido em duas formas: O institucionalizado, 
onde a discriminação ocorre por meio das estruturas 
sociais ou indivíduos e o internalizado, que é o 
caso apresentado no decorrer do longa, onde o 
próprio indivíduo teme o desenvolvimento da sua 
homossexualidade.

Trentim e Vieira apontam que:

A comunidade LGBTI+ vive uma luta 
constante contra o preconceito, que se 
reproduz social e institucionalmente. O 
Estado, que deveria estabelecer um ambiente 
harmônico diante das diferenças, acaba 
excluindo, segregando e dando tratamento 
diferenciado e desigual à comunidade 
LGBTI+ em diversas situações. (2019, p. 224)

No que concerne à internalização, 
segundo Silva (2007, p. 92) apresenta-se “em 
um contínuo que vai desde questionamentos 
sobre seu próprio valor como indivíduo até o 
ódio por si mesmo”.

A negação em parceria do medo faz com que 
o indivíduo entre em conflito com a sua orientação 
sexual, sendo que o mesmo está cada vez mais se 
tornando vulnerável e com receio de assumir para o 
público, por medo da não aceitação de amigos e da 
família. (SILVA, 2007, p. 10).

Recorde-se aqui, um dos principais diálogos 
do filme, o monólogo do Sr. Perlman que orienta 
Elio quando Oliver vai embora:

Olha só. Vocês tinham uma bela amizade. 
Talvez mais do que amizade. E invejo vocês. 
No meu lugar, muitos pais esperariam que 
a coisa simplesmente sumisse, ou rezariam 
para que seus filhos se reerguessem logo. Mas 
eu não sou um desses pais. No seu lugar, se 
houver dor, cuide dela, e se houver uma 
chama, não a apague, não seja bruto com 
ela. Arrancamos tanto de nós mesmos para 

nos curarmos das coisas mais rápido do que 
deveríamos, que declaramos falência antes 
mesmo dos trinta e temos menos a oferecer 
a cada vez que iniciamos algo com alguém 
novo. A abstinência pode ser uma coisa 
terrível quando não nos deixa dormir à noite, 
e ver que as pessoas nos esqueceram antes do 
que gostaríamos de ser esquecidos não é uma 
sensação melhor. Mas não sentir nada para 
não sentir alguma coisa… que desperdício!
[...]
Então permita que eu diga mais uma coisa. Vai 
esclarecer tudo. Talvez tenha chegado perto, 
mas nunca tive o que vocês tiveram.
Alguma coisa sempre me impediu ou ficou no 
caminho. Como você vive sua vida é problema 
seu. Mas lembre-se, nossos corações e nossos 
corpos nos são dados apenas uma vez. A 
maioria de nós teima em viver como se tivesse 
duas vidas, uma é a maquete, a outra a versão 
final, e todas as versões entre elas.
Mas a vida é só uma, e antes que você se dê 
conta, seu coração se cansa e, quanto ao seu 
corpo, chega um momento em que ninguém 
mais olha para ele, muito menos quer chegar 
perto dele. Agora há tristeza. Não invejo sua 
dor. Mas invejo sua dor.
Talvez nunca mais falemos sobre isso. Mas 
espero que você nunca ressinta o fato de 
termos falado.
Terei sido um pai terrível se, um dia, você 
quiser falar comigo e encontrar a  porta 
fechada ou não suficientemente aberta. 
(ACIMAN, 2018, p. 259)

Elio é um adolescente de dezessete anos, que 
fala mais de três idiomas, que possui um intelecto 
muito mais desenvolvido que qualquer outro 
adolescente que se encontre na sua mesma faixa 
etária, que constrói uma relação afetiva com Oliver, 
cujos pais do jovem estão de total acordo com a 
situação.

Durante a divulgação do filme surgiu 
críticas em relação à questão da diferença de idade 
dos personagens, sobre uma possível incitação de 
um relacionamento abusivo entre os mesmos em 
decorrência da diferença de idades. Aciman (2018, 
p.02) quando questionado sobre esta situação 
apresentou a seguinte fala “Não penso a esse respeito. 
É Elio, o adolescente, quem insiste na consumação 
da relação, e não o inverso”. A fala do personagem 
deixa bem clara essa afirmação “Não se comporte, 
eu não ligo. Quem vai saber?” (ACIMAN, 2018, p. 
98). O autor conclui a sua fala afirmando que odeia 
leituras morais sobre a literatura.

A julgar pelo histórico do pai e o 
comportamento da família em relação ao filho, 
narrados no tópico anterior, presume-se que esta 
apoiaria o infante caso este confirmasse ter afeto 
amoroso por rapazes. Referido comportamento é 
uma exceção, sobretudo naquela época.
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Cumpre não olvidar que hoje se considera 
função da família, acolher, proteger, amar 
seus componentes, contribuindo para o seu 
desenvolvimento saudável. Em assim sendo, a família 
não poderá abandonar o filho.

Maria Berenice Dias, grande baluarte das 
questões LGBTI no Brasil, reforça que “os integrantes 
da família são, em regra, reciprocamente credores e 
devedores de alimentos”, uma vez que as relações de 
parentesco criam vínculos que asseguram direitos e 
impõem deveres recíprocos (DIAS, 2013, p.350), 
portanto, impera a solidariedade. Assim, todos os 
integrantes da família têm o dever do afeto, o qual 
institui a finalidade de garantir a felicidade, como 
um direito a ser alcançado (DIAS, 2013, p. 73).

Conforme Pereira e Silva (2006, p. 667), 
“por razões culturais, sociais, políticas e ideológicas, 
a família mudou e o ordenamento jurídico vem 
buscando responder a essas mudanças.” Assim, o 
“elo biológico, sozinho, não sustenta a base familiar, 
faz-se necessário introduzir na definição de família a 
perspectiva do afeto, o respeito, a vontade de seguir 
juntos e o tratamento igualitário” (Apud KIND; 
MOREIRA. 2017, p. 60).

Consoante o sempre atual pensamento de 
Kant: “Age de modo a considerar a humanidade, 
seja na tua pessoa, seja na pessoa de qualquer outro, 
sempre também como fim e nunca como simples 
meio”. Destarte, o respeito aos ideais dos filhos 
devem ser respeitados.

Neste ponto, o art. 227 da Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988) indica que, 
além da sociedade e do Estado, é responsabilidade da 
família assegurar à criança e ao adolescente os seus 
direitos e garantias. Vejamos:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

A questão principal a ser discutida em 
relação às críticas sobre este ponto é em relação 
ao preconceito. Será que a diferença de idade 
teria algum significado se o filme relatasse uma 
relação heterossexual?

Vale ressaltar que a CF/88 apresenta 
o princípio da proibição de toda forma de 

discriminação, em seu Art. 3, § IV:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
 [...]
I- promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

Sobre o direito ao exercício da orientação 
sexual, nosso pensamento coincide com o de Ramos 
(2018, p. 1012):

[...] a orientação sexual advém da liberdade de 
cada um e faz parte das decisões abarcadas pela 
privacidade, não podendo o Estado abrigar 
preconceitos e punir com base nessa opção 
íntima, negando direitos que somente outra 
orientação sexual pode exercer.

A seu turno, o Código Civil Brasileiro de 
2002 em seu Art. 186 apregoa:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O dispositivo legal acima, o primeiro do 
capítulo dos Atos Ilícitos, demonstra a intenção do 
legislador para a questão da responsabilidade civil 
em indenizar o dano causado por outro, na forma 
patrimonial e também no aspecto moral. (PELUSO, 
2018, p.118)

A CF/88, em seu Art. 5º, apresenta a questão 
do princípio da igualdade perante a lei, também 
conhecido como o principio da Isonomia. O mesmo 
dispositivo legal, em seu § X, discorre sobre o direito 
de indenização quando for violado um dos pontos 
acima levantados.

Muito tem se falado na questão das 
consequências do enquadramento da homotransfobia 
na Lei 7.716/1989. Quando questionado sobre 
a ampla abrangência de leis tipificando crimes, 
Maurício Dieter (2019, p. 7) afirmou que:

Nossa legislação já prevê mais de 1,7 mil. 
Danificar uma planta ornamental é crime, 
usar gás de cozinha para aquecer piscina 
é crime, molestar cetáceo é crime. Se isso 
resolvesse problemas sociais, não teríamos 
mais violência.

E conclui, Dieter (2019, p.7), que esta 
ação terá apenas um efeito simbólico e não irá 
diminuir a violência que essa população sofre.

Por outro lado, Quinalha, (2019) também 
concorda que criminalizar não seja a melhor 
forma de proceder perante questões sociais 
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como esta, mas reconhece seu caráter preventivo. 
Quinalha afirma ainda que:

Não há dados oficiais no Brasil sobre 
homofobia, porque, quando um LGBT 
chega à delegacia, o que foi feito contra ele é 
enquadrado como um crime comum. Não há 
como fazer uma política pública eficiente para 
enfrentar esse preconceito desta forma. (2019, 
p. 08)

Segundo ainda a visão do autor retrocitado, 
outras formas que poderiam ser usadas como meio 
de trabalhar esta questão nos ramos da educação 
e cultura, na intenção de criar uma “consciência e 
valorização da diversidade” têm sido impedidas pelo 
Congresso. Assim, a criminalização, é uma resposta 
imediata para esta vergonhosa situação gerada pelo 
preconceito.

CONCLUSÃO

Após análise da temática, fica evidenciada a 
necessidade de se promover discussões aprofundadas 
sobre o assunto discorrido neste estudo.

O filme Me chame pelo seu nome promove 
profícuas reflexões acerca do amor e do direito ao 
exercício da sexualidade. Faz-se necessário visualizar 
o impacto que o longa provoca no telespectador, 
uma vez que a temática é apresentada e construída 
de forma clara e objetiva, demonstrando que o amor 
acontece e não se pode controlar. Não existe uma 
“escolha” entre os protagonistas. O que existe é uma 
possível negação dos sentimentos que no decorrer da 
história, se pode notar que a negação é deixada de 
lado.

O cinema é uma porta disponível para 
qualquer assunto a ser levantado, questionado e 
visualizado. Neste sentido Vieira (2016, p.01) afirma 
que “O cinema não pode ser visto apenas como um 
mero entretenimento descompromissado e com valor 
unicamente artístico.” A bela película ora analisada 
possui reconhecimento mundial e configura um 
importante meio de divulgação para a abordagem 
da temática acerca do afeto entre pessoas do mesmo 
sexo.

É inexplicável imaginar que, no século XXI, 
a discriminação racial, sexual, religiosa, étnica, entre 
tantas outras formas, seja ainda um impedimento 
para o verdadeiro reconhecimento do avanço 
de muitas civilizações. Ainda há necessidade de 
muita luta para o combate do visceral preconceito 
que persevera na mente e nas ações daqueles que 

não querem enxergar a igualdade entre pessoas 
homossexuais e heterossexuais. No Brasil, não fosse a 
luta dos movimentos e a coragem dos então ministros 
do STF, muitos direitos fundamentais ainda estariam 
sendo mendigados.

Na legislação brasileira existem poucas 
leis que tutelam explicitamente a pessoa contra 
a discriminação por orientação sexual. Portanto, 
acredita-se que a decisão de criminalizar os atos 
praticados por homofobia seja mais um importante 
passo para se fazer valer o direito à igualdade 
e à dignidade da pessoa humana, princípios 
constitucionais salvaguardados por qualquer nação 
civilizada.
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RESUMO

 Há muito tempo as sociedades ignoram e 
negam direitos fundamentais e da personalidade 
às pessoas que divergem do padrão compulsório 
hetero-cis-normativo. A inércia do Poder Judiciário 
em legislar em prol dos direitos LGBT+, tem levado 
ao aumento das demandas judiciais em prol do 
reconhecimento destes, principalmente o STF, que 
tem cuidado nos últimos anos da hermenêutica 
constitucional e infraconstitucional que garantem 
a aplicação e efetividade das normas em prol das 
minorias sexuais. Além disso, diante do cenário 
cruel que a homotransfobia apresenta no Brasil foi 
possível verificar a possibilidade da intervenção da 
CIDH, caso provocada, no sentido de recomendar a 
atividade legiferante brasileira.

PALAVRAS-CHAVE

Comissão Interamericana de Direitos Humanos; LGBT+; Omissão 

Legislativa; STF.

ABSTRACT

Societies have long time ignored and denied 
fundamental rights and personality rights to people 
who differ from the hetero-cis-normative compulsory 
pattern. The inertia of the judiciary in legislating 
in favor of LGBT + rights has led to an increase in 
judicial demands for their recognition, especially the 
Supreme Court, which has been careful in recent years 
of constitutional and infraconstitutional hermeneutics 
that ensure the application and effectiveness of the 
rules for sexual minorities. In addition, given the cruel 
scenario that homotransphobia presents in Brazil, it was 
possible to verify the possibility of intervention by the 
IACHR, if provoked, in order to recommend Brazilian 
legifferent activity.
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Inter-American Commission on Human Rights; LGBT +; 

Legislative Omission; STF.
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INTRODUÇÃO

A escusa em reconhecer por meio de leis os 
indivíduos LGBT+ como cidadãos leva a violação 
de inúmeros direitos, que para a comunidade 
heterossexual são comuns, como o direito ao 
casamento, a adoção, ao nome, a identidade de 
gênero e, até mesmo, à vida e à integridade física 
e psíquica que são lesadas pela homotransfobia 
generalizada.

A Separação dos Poderes do Estado, quais 
sejam, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é 
princípio constitucional imposto como cláusula 
pétrea, por ele se pressupõe que um Poder não poderá 
intervir na esfera de atuação do outro, situação que 
o próprio Constituinte Originário e Derivado trouxe 
exceções. E que na prática também não tem ocorrido.

Quando o Poder Legislativo se escusa do seu 
dever de legislar, principalmente, no que concerne 
a normas que garantam a efetividade de direitos 
fundamentais, as pessoas prejudicadas por não terem 
seus direitos reconhecidos se socorrem ao Poder 
Judiciário, quando a repercussão é geral a decisão 
cabe ao Supremo Tribunal Federal como guardião da 
Constituição.

É o que tem acontecido no Brasil, a omissão 
legislativa em relação ao direitos LGBT+ tem levado o 
conhecimento das demandas à Corte Constitucional, 
por meio de ações diretas de inconstitucionalidade 
e constitucionalidade, de descumprimento de 
preceitos fundamentais, de inconstitucionalidade 
por omissão e de mandados de injunção. E no caso 
das decisões do Superior Tribunal de Justiça que as 
fazem nos acórdãos dos recursos especiais.

Ainda, no presente trabalho por meio do 
exame das estatísticas dos comportamentos e 
ações homotransfóbicas coletados nos relatórios 
de organizações não governamentais que há anos 
defendem à comunidade LGBT+ e do “Disque 
100”, tenta-se justificar a possibilidade da Corte 
Interamericana de Direito Humanos interver 
mediante recomendações às autoridades legiferantes 
brasileiras que editem normas de proteção e 
promoção aos direitos das minorias sexuais.

Este ensaio científico se realizou por meio 
do método dedutivo, em que se propõe analisar 
como a omissão legislativa sobre os direitos LGBT+ 
leva, necessariamente, ao aumento da atividade 
jurisdicional, que pela hermenêutica das normas 
tenta preencher as lacunas legais e permitir a 
proteção de um grupo social marginalizado pela 

maioria hetero-cis- concordante, até chegar a ensejar 
intervenção de Órgão Internacional de Direitos 
Humanos. Realizado pelo mapeamento e por uma 
revisão bibliográfica em livros, artigos científicos, 
relatórios estatísticos, jurisprudência e normas 
nacionais e internacionais das áreas de sexualidade 
humana, direito constitucional e do estado, direitos 
fundamentais e da personalidade, que abordam os 
temas e questionamentos estudados.

1 DA OMISSÃO LEGISLATIVA E DO PAPEL DO 
STF NA GARANTIA DO RECONHECIMENTO E 
EFETIVAÇÃO DO DIREITOS LGBT+ NO BRASIL

Desde os primórdios da organização dos seres 
humanos em sociedade há uma busca de formas 
de ordenar a sociedade, como governá-la, com o 
tempo além essa organização passou a se sistematizar 
dentro das vontades do grupo no poder, surgindo e 
desaparecendo ao longo da história várias formas de 
governo e de política. E ao longo da evolução dessas 
estruturas passaram a ser reconhecidos três poderes 
estatais, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

Na Antiguidade Clássica, Aristóteles (2002, 
p.221) tratava a separação dos poderes dentro 
da constituição mista, pela qual vários grupos 
participariam do poder político, em que o governo 
não estaria nas mãos de uma única classe social, mas 
que seria comum a todos.

Por ‘constituição’ entendo a organização 
das várias autoridades, e em particular da 
autoridade suprema, que está acima de todas 
as outras. Mas é preciso deixar claro que, 
em todos os casos, o corpo dos cidadãos é 
soberano; a constituição é a soma total da 
politeuma (grifo das autoras).

Todavia, a conformação estrutural que se 
conhece hoje da separação dos Poderes do Estado, 
começou a ser pensada inicialmente por John 
Locke, que os trouxe como poderes indispensáveis 
o Legislativo, o Executivo e o Federativo. O 
primeiro tinha a competência de criação e fixação 
das leis, o segundo cuidava da execução destas e o 
terceiro compreenderia o poder de guerra e paz, 
respectivamente, sendo que os dois últimos estariam 
subordinados ao primeiro (PEIXINHO, 2008).

Ainda no século XVII, partindo para seu 
final, Montesquieu defendeu o limite do poder 
e a liberdade política e um dos fundamentos é a 
separação dos poderes. Consagrada na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 
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em 1.789, ao dizer “a sociedade em que não esteja 
assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida 
a separação dos poderes não tem Constituição” 
(PEIXINHO, 2008; FRANÇA, 1789).

No Brasil essa separação de poderes é 
princípio garantindo na Constituição Federal de 
1988, que distribui em seu texto as competências e 
atividades de cada uma desses, além de os colocarem 
como cláusulas pétreas1 cuja alteração e remoção é 
impossível, até mesmo por emendas constitucionais 
(BRASIL, 1988)

Contemporaneamente, questiona-se a 
separação fática dos três Poderes do estado, na verdade 
Hans Kelsen a seu tempo já fazia algumas dessas 
críticas ao modelo de Montesquieu, todavia, parece 
que atualmente se percebe com mais clareza que em 
determinada situações um Poder invade a esfera de 
atuação do outro, interferências e funções atípicas que 
são autorizadas pelo ordenamento jurídico. Como 
exemplos se pode verificar o Executivo atuando de 
maneira legiferante ao editar uma Medida Provisória; 
ou quando o Poder Legislativo julga e impõe sanções 
nos processos de impeachment, como já ocorreu 
quatro vezes no Brasil2; bem como, o Judiciário que 
tem agido proativamente na proteção de direitos 
fundamentais, muitas vezes interferindo nas funções 
legislativas, ampliando o sentindo de uma lei ou 
suprimindo sua aplicação (CARVALHO NETO, 
2019).

Dentro deste novo cenário dos Poderes do 
Estado é perfeitamente cabível a intervenção do 
Judiciário quando o Legislativo se omite a legislar 
diante das mudanças sociais que acontecem. 
Reconhecidamente a omissão legislativa acaba 
privando algumas pessoas e grupos sociais de terem 
direitos alcançados após exaustiva luta, como ocorre 
com a comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais 
e Trangêneros (LGBT+). E ainda, esta inércia 
leva a constantes violações de direitos pessoais e 
fundamentais já consagrados e/ou positivados pela 
ordem jurídica brasileira.

1.. São princípios e/ou normas constitucionais que o Poder Constituinte 
Originário não admitiu modificações posteriores pelo constituinte derivado, 
mantendo a unidade da Constituição enquanto esta estiver em vigor. 
Contudo, esses limites não têm força diante de uma possível alteração do 
texto por meios revolucionários (MENDES; BRANCO, 2013).

2.. Em 1955, dois Presidentes foram destituídos do cargo eletivo por decisão 
do Congresso Nacional, foram eles Carlos Luz e Café Filho. Em 1992, teve-
se o processo de impedimentos contra o Presidente Fernando Collor e, no 
ano de 2016, contra a Presidenta Dilma Rousseff. A diferença é que nos 
dois primeiros casos, quase não conhecidos pela população brasileira, não 
seguiu os ritos formais da Lei nº 1079/1950), os Deputados e Senadores 
consideraram as infrações gravíssimas sob risco de uma guerra civil, 
decidindo pelo impeachment em poucas horas e não dando oportunidade 
de defesa às partes (WESTIN, 2016).

A omissão legislativa pode ser entendida sob 
dois aspectos, o primeiro quando o Poder Legislativo 
deixa de agir em sua função precípua que é a edição 
de leis. Enquanto no segundo ele atuou, mas a norma 
promulgada é insuficiente na proteção e efetivação 
da pessoa, sintetiza Gilmar Ferreira Mendes (2014, 
p. 436) “[...] configura-se a omissão legislativa não 
apenas quando o órgão legislativo não cumpre seu 
dever, mas também quando o satisfaz de forma 
incompleta”.

O agente legiferante tem liberdade para agir, 
dentro do princípio da liberdade conformação do 
legislador, também conhecido como autonomia da 
função legislativa, bem como o seu silêncio não pode 
ser considerado necessariamente um problema, pois 
pode ser uma opção política válida (BARCELLOS, 
2015).

Todavia, tendo em consideração que a 
atual Constituição Federal brasileira não é mera 
declaração política, que apenas estrutura o governo 
e a administração pública, mas que se preocupou 
em tutelar direitos e garantias fundamentais, 
inclusive os que por ventura viessem a surgir após 
sua promulgação, a omissão legislativa que leve a 
violação desses direitos se torna inconstitucional.

Essa omissão inconstitucional pressupor que o 
Poder Legislativo tem o dever constitucional de agir, 
editando normas que deem continuidade a proteção 
das pessoas, bem como aquelas que completem 
aquelas cujo preceito é aberto, carecendo de lei 
complementar para que se efetive. Esta obrigação 
de legislar pode derivar de uma ordem concreta da 
Lei Fundamental ou da interpretação de princípios 
que se desenvolvem por meio da interpretação e 
hermenêutica daquela (MENDES, 2014).

O panorama brasileiro de omissão legislativa 
em relação a direitos de minorias vulneráveis é 
preocupante, especialmente quando se trata dos 
LGBT+, a esses parece que até mesmo os direito 
fundamentais mais básicos e já positivados como 
à vida, à integridade física e psíquica, à liberdade e 
à igualdade são negados, quando se vê os números 
de violência homotransfóbica que o Brasil possui 
(VIEIRA; GONÇALES, 2019).

Essa inércia dos parlamentares brasileiros se 
enquadra no tipo constitucional, considerando-
se que os direitos lesionados são fundamentais 
e de personalidade tutelados e, em sua maioria, 
positivados no texto da Lei Maior do Estado 
Brasileiro. Essa inação normativa na proteção da 
pessoas e seus direitos, na tomada de medidas e 



30

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

soluções ao problemas sociais que emergem da 
constante evolução da sociedade, tem sido vista sob 
dois pretextos, o primeiro porque na apreciação do 
tema e projetos de lei no Congresso Nacional não 
se chega a um consenso e o segundo, que parece 
atualmente o mais preciso às vontades das bancadas 
políticas majoritária, é que a inatividade legiferante 
sobre direitos LGBT+ se trata de uma estratégia para 
evitar se discutir e decidir sobre um assunto que 
ainda é mal quisto pela maioria da população e que 
traria uma rejeição aos políticos que votassem a favor 
das minorias sexuais, prejudicando suas possíveis 
reeleições (LEITE, 2014).

Essa atitude do Poder Legislativo acaba 
transferindo ao Poder Judiciário o reconhecimento, 
tutela e efetivação de direitos fundamentais e da 
personalidade dos grupos marginalizado, uma 
delegação intencional para evitar críticas da opinião  
pública, especialmente de seus eleitores. (LEITE, 
2014).

Assim, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
tem sido, cada vez mais, chamado à se pronunciar 
e garantir direitos às minorias sociais, com decisões 
emblemáticas na temática do direito à sexualidade 
e seus correlatos, como o direito à união de casais 
homoafetivos (ADI nº 4277)3, posteriormente tendo 

3.. [...] PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, 
SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO 
PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO 
DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO 
FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-
POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. 
DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo 
das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido 
contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de 
preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir 
frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. 
Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos 
indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual 
“o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 
permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta 
emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a 
autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito 
à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a 
proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade 
faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da 
sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente 
tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO 
CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO 
DE QUE A  CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO 
“FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 
TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL 
E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. 
INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à 
família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional 
à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado 
de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente 
constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares 
homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, 
não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, 
celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, 
voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e 
a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é 

o casamento civil regulamentado pela Resolução nº 
175/2013 do onselho Nacional de Justiça (CNJ); 
à mudança de nome de pessoas transgêneros sem a 
necessidade dos procedimentos de alteração corporal 
e redesignação dos órgão genitais (ADI nº 4275)4; e, 
recentemente, a equiparação da homotransfobia ao 
crime de racismo (ADO nº 26 e MI nº4733).

E ainda, julgados do Superior Tribunal de 
Justiça que, também, reconhecem direitos aos  
LGBT+, como a adoção por casais homossexuais 
(REsp:  1281093/2011-SP)5,  ratificado tácita e 

o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a 
própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 
5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente 
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 
formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou 
continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação 
não- reducionista do conceito de família como instituição que também se 
forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal 
de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo 
como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal 
Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do 
seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de 
preconceito quanto à orientação sexual das pessoas [...] 5. DIVERGÊNCIAS 
LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação 
de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar 
Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de 
ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família 
constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união 
entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade 
familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do 
reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE 
COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO 
CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação 
em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, 
não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de 
“interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo 
em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união 
contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. 
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as 
mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (ADI 4277, Relator(a): 
Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011, DJe-198 
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-03 PP-00341 
RTJ VOL-00219-01 PP-00212) – (grifos das autoras)

4.. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. 
ALTERAÇÃO DO  PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. 
POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À 
DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO 
OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU 
PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a 
identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação 
da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado 
apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa 
transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que 
lhe foi designada ao nascer por auto identificação firmada em declaração 
escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à  
alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via 
administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e 
laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao 
livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente. 
(ADI 4275, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 
em1º/03/2018, Data de Publicação: DJe-45 09/03/2018).

5. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO HOMOAFETIVA. 
PEDIDODE ADOÇÃO UNILATERAL.   POSSIBILIDADE.   ANÁLISE   SOBRE   A   
EXISTÊNCIA   DEVANTAGENS   PARA A

 ADOTANDA. I. Recurso especial calcado em pedido de adoção unilateral 
de menor, deduzido pela companheira da mãe biológica da adotanda, no 
qual se afirma que a criança é fruto de planejamento do casal, que á vivia em 
união estável, e acordaram na inseminação artificial heteróloga, por doador 
desconhecido, em C.C.V. II. Debate que tem raiz em pedido de adoção 
unilateral - que ocorre dentro de uma relação familiar qualquer, onde preexista 
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posteriormente pelo STF em decisão monocrática da 
Ministra Carmen Lúcia, em Recurso Extraordinário 
(RE nº 846102/PR)6 o Ministério Público do 

um vínculo biológico, e o adotante queira se somar ao ascendente biológico 
nos cuidados com a criança -, mas que se aplica também à adoção conjunta- 
onde não existe nenhum vínculo biológico entre os adotantes e o adotado. 
III.A plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas, às uniões estáveis 
heteroafetivas, afirmada pelo STF (ADI 4277/DF, Rel. Min. Ayres Britto), 
trouxe como corolário, a extensão automática àquelas, das prerrogativas já 
outorgadas aos companheiros dentro de uma união estável tradicional, o 
que torna o pedido de adoção por casal homoafetivo, legalmente viável. IV. 
Se determinada situação é possível ao extrato heterossexual da população 
brasileira, também o é  à  fração  homossexual, assexual ou transexual, e 
todos os demais grupos representativos de minorias de qualquer natureza 
que são abraçados, em igualdade de condições, pelos mesmos direitos e se 
submetem, de igual forma, às restrições ou exigências da mesma lei, que 
deve, em homenagem ao princípio da igualdade, resguardar-se de quaisquer 
conteúdos discriminatórios. V. Apesar de evidente a possibilidade jurídica 
do pedido, o pedido  de adoção    ainda se submete à norma-princípio 
fixada no art. 43 do ECA, segundo a qual “a adoção será deferida quando 
apresentar reais vantagens para o adotando”. VI. Estudos feitos no âmbito 
da Psicologia afirmam que pesquisas”(...) têm demonstrado que os filhos de 
pais ou mães homossexuais não  presentam comprometimento  e problemas 
em seu desenvolvimento psicossocial quando comparados com filhos de 
pais e  mães heterossexuais. O ambiente familiar sustentado pelas famílias 
homo e heterossexuais para o bom desenvolvimento psicossocial das 
crianças parece ser o mesmo”. (FARIAS, Mariana de Oliveira e MAIA, Ana 
Cláudia Bortolozzi in: Adoção por homossexuais: a família homoparental 
sob o olhar da Psicologia jurídica. Curitiba: Juruá,2009, pp.75/76). VII. O 
avanço na percepção e alcance dos direitos da personalidade, em linha 
inclusiva, que equipara, em status jurídico, grupos minoritários como 
os de orientação  homoafetiva  -  ou aqueles que têm disforia de gênero - 
aos heterossexuais, traz como corolário necessário a adequação de todo o 
ordenamento infraconstitucional para possibilitar, de um lado, o mais amplo 
sistema de proteção ao menor  - aqui traduzido pela ampliação do leque de 
possibilidades à adoção - e, de outro, a extirpação dos últimos resquícios de 
preconceito jurídico - tirado da conclusão de que casais homoafetivos  gozam  
dos  mesmos direitos  e  deveres  daqueles  heteroafetivos.  VII.  A  confluência  
de  elementos  técnicos  e  fáticos,  tirados da i)óbvia cidadania integral dos 
adotantes; ii) da ausência de prejuízo comprovado para os adotados e; iii) 
da evidente necessidade de se aumentar, e não restringir, a base daqueles 
que desejam adotar, em virtude da existência de milhares de crianças que 
longe de quererem discutir a orientação sexual de seus pais, anseiam apenas 
por um lar, reafirmam o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, 
quanto à possibilidade  jurídica e conveniência do deferimento do pleito de 
adoção  unilateral.  Recurso especial NÃO  PROVIDO.  (STJ - REsp: 1281093 SP 
2011/0201685-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
18/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2013).

6. [...] APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA 
TERMINATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. 
HABILITAÇÃO DEFERIDA. LIMITAÇÃO QUANTO AO SEXO E À IDADE DOS 
ADOTANDOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS ADOTANTES. 
INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO  E  
PROVIDO. 1. Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como entidade 
familiar, com origem em um vínculo afetivo, a merecer tutela legal, não há 
razão para limitar a adoção, criando ob stáculos onde a lei não prevê. 2. 
Delimitar o sexo e a idade da criança a ser adotada por casal homoafetivo 
é transformar a sublime relação de filiação, sem vínculos biológicos, em 
ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente desprovido de 
amor e comprometimento” (doc. 6). Os embargos de declaração opostos 
foram rejeitados. [...]. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 3. 
Razão jurídica não assiste ao Recorrente.  4.  No  julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n. 4.277 e da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental n. 132, Relator o Ministro Ayres Britto, por  votação  
unânime, este Supremo  Tribunal Federal  deu interpretação conforme ao 
art. 1.723 do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que impeça 
o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas 
do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo 
perfeito de família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas    
regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva (DJe 
14.10.2011). [...] O  acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento 
jurisprudencial.  Nada há,  pois,  a prover  quanto  às alegações do Recorrente. 
5. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 557, 
caput, do C ódigo de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal). Publique -se. Brasília, 5 de março de 2015. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - RE: 846102 PR - PARANÁ, Relator: 
Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 
DJe-052 18/03/2015).

Paraná pedia pela limitação da idade mínima à 
criança que seria adotada por casais  homoafetivas,  
a  Magistrada Superior negou provimento ao feito 
atribuindo  aos  relacionamentos homoafetivos 
todas as consequências e direitos atribuídos  aos  
heteroafetivos  fundamentando sua decisão na ADI 
nº 4277.

Mesmo após as decisões emblemáticas da Corte 
Constitucional Brasileiro que  acabou resultando 
no reconhecimento de direitos às minorias sexuais, 
inclusive contendo em seu conteúdo recomendação 
ao Poder legiferante para agir, este continua 
omisso. Pensando nisso, o Constituinte forneceu 
instrumentos na Constituição Federal de 1988 que 
possibilita exigir um posicionamento mais ativo no 
Legislativo brasileiro, o mandado de injunção (MI), 
previsto expressamente em seu art. 5º, inciso LXXI7 
e a ação direta de inconstitucionalidade (ADO), 
encontrada no art. 103, §2º8. Esses, entretanto, não 
afasta que verificada a omissão legislativa em outras 
formas de controle de constitucionalidade, como 
nas ações direta de inconstitucionalidade (ADI), de 
constitucionalidade (ADC) e de descumprimento de 
preceito fundamental (ADPF) o Supremo Tribunal 
Federal, também, recomende a edição normativa.

Para Gilmar Ferreira Mendes (2014, p. 426-
427) apesar das diferenças entre o mandado de 
injunção e a ação declaratória de omissão quanto aos 
direitos que visam tutelar, há um ponto comum, em 
ambas a decisão do STF teria eficácia erga omnes e no 
mandamento encaminhado ao legislador para que 
atue:

Essa ação mandamental exige a edição de 
ato normativo por parte do Poder Público. 
O processo de controle de omissão, previsto 
no art. 103, §2º, da Constituição, é abstrato, 
e, consoante a sua própria natureza deve a 
decisão nele proferida ser dotada de eficácia 
erga omnes. [...] as decisões proferidas 
nesses processos declaram a mora do órgão 
legiferante em cumprir dever constitucional 
de legislar, compelindo-o a editar a 
providência requerida. Dessarte, a diferença 
fundamental entre o mandado de injunção e a 
ação direta de controle da omissão residiria no 
fato de que, enquanto o primeiro destina-se 
à proteção de direitos subjetivos e pressupõe, 
por isso, a configuração de um interesse 
jurídico, o processo de controle abstrato da 

7. “[...]conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania” (BRASIL, 1988).

8. “[...]Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 
efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente 
para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão 
administrativo, para fazê-lo em trinta dias” (BRASIL, 1988)
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omissão, enquanto processo objetivo, pode ser 
instaurado independentemente da existência 
de um interesse jurídico específico. [...] o 
Tribunal parte da ideia de que o constituinte 
pretendeu atribuir aos processos de controle de 
omissão idênticas consequências jurídicas. Isso 
está indicar que, segundo seu entendimento, 
também a decisão proferida no mandado de 
injunção é dotada de eficácia erga omnes.

Ao analisar esta perspectiva e as decisões do 
STF quanto a equiparação da homotransfobia ao 
crime de racismo, inclusive, ancorando-a na Lei 
nº 7.716/1989 parece acertada, visto que o Poder 
Legislativo há muito se desvia de discutir o assunto 
e assumir um posicionamento ativo no sentido não 
só da tipificação do atos discriminatórios contra 
a comunidade LGBT+, mas de buscar meios de 
evitar as consequências negativas e violações que esta 
inércia tem causado a essas pessoas.

Portanto, a conduta ativa do legislador é 
importante na promoção e proteção dos direitos 
LGBT+, pois se o Estado deixa de tomar as medidas, 
no caso de legislar, cabíveis para que os preceitos 
constitucionais atendam as demandas sociais 
emergentes, tornando a Constituição efetiva, caso 
contrário, quando esta não consegue tutelar os 
direitos das pessoas restará desacreditada e perderá 
sua força normativa.

A concretização da ordem fundamental 
estabelecida na Constituição de 1988 carece, 
nas linhas essenciais, de lei. Compete às 
instâncias políticas e, precipuamente, ao 
legislador, a tarefa de construção do Estado 
constitucional. Como a Constituição não 
basta em si mesma, têm os órgãos legislativos 
o poder e o dever de emprestar conformação 
à realidade social. A omissão legislativa 
constitui, portanto, objeto fundamental 
da ação direta de inconstitucionalidade em 
apreço (MENDES, 2008, p.8).

A morosidade legislativa do Congresso 
Brasileiro tem casos memoráveis, mas em um sentido 
hediondo, como o que envolve a falta de legislação 
em prol dos direitos das mulheres, principalmente 
enquanto vítimas de violência doméstica. A 
tolerância ao crimes contra o gênero feminino era 
(e ainda é) enraizada na cultura brasileira, os três 
Poderes Constitucionais eram pouco, para não dizer 
nada, efetivos na proteção de suas cidadãs, a situação 
execrável das mulheres violadas só foi revertida 
quando o caso de Maria da Penha Maia Fernandes foi 
levada a conhecimento da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH).

No ano de 1998 a questão foi levada CIDH, 
que peticionou ao Estado Brasileiro no mesmo ano 

(1º/09/1998) sobre os fatos alegados, em resumo, 
a inércia legislativa e judicial quanto as medidas 
punitivas do autor da violência, quase um ano 
depois as autoridades competentes ainda não haviam 
se manifestado ou dado à Comissão qualquer 
esclarecimento. Em seu relatório a CIDH concluiu 
que o Brasil era responsável da violação dos direitos 
das mulheres consignados na Convenção de Belém 
do Pará do qual é signatário, e em 13 de março de 
2001, enviou esse documento ao país para que em 
trinta dias para que cumprisse as recomendações, 
prazo escorrido sem que as Autoridades Brasileiras 
seques respondesse ao Órgão Internacional (CIDH, 
2001).

As recomendações só foram cumpridas anos 
mais tarde, quando em 2006 com a promulgação 
da Lei nº 11.340, também conhecida como Lei 
Maria da Penha, que tentou em seu conteúdo trazer 
preceitos capazes de proteger as mulheres brasileiras 
da violência de gênero arraigada na sociedade.

Todavia, não se pode olvidar que no que 
concerne as ações jurisdicionais o Brasil tem sido 
muito mais proativo na última década, mesmo em 
face a descarada omissão legislativa em relação a 
muitos direitos fundamentais e individuais, o 
Poder Judiciário não tem mais se escusado em 
atender as demandas e decidir a respeito de temas 
polêmicos.

2 DO DIREITO À SEXUALIDADE E DE SUA 
VIOLAÇÃO QUANDO REFERENTES À 
COMUNIDADE LGBT+ AGRAVADOS PELA 
OMISSÃO LEGISLATIVA

A sexualidade envolve as mais diversas 
vivências do ser humano, está relacionada com seu 
corpo e mente, em como ele se identifica dentro da 
sociedade, permeia suas relações sociais e afetivas-
sexuais, sendo parte essencial na construção de sua 
personalidade.

A contemporaneidade é que mais tem discutido 
abertamente sobre a diversidade sexual, todavia, as 
sociedades ainda se deparam com a discriminação 
e o preconceito quando o assunto converge para as 
experiências sexuais que se distanciam do paradigma 
heteronormativo, essas atitudes são conhecidas 
como homotransfobia. O controle da sexualidade 
é uma das formas mais antigas do poder regular as 
pessoas individual e socialmente, que se modifica ao 
longo do tempo, se adaptando e moldando as novas 
necessidades (FOUCAULT, 1999).
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Sendo aspecto decisivo na vida do sujeito, que 
interfere em suas decisões de vida, a sexualidade deve 
ser protegida, e hoje já é pacifico que se trata de um 
direito da personalidade, que mesmo não positivada 
expressamente no ordenamento jurídico brasileiro 
deve encontrar guarita na dignidade da pessoa 
humana, do direito à vida, à igualdade e à autonomia 
(CARDIN; MAZARO, 2018).

Por muito tempo os conceitos da sexualidade 
se desenvolveram em torno da genitália e das 
características sexuais que o indivíduo apresentava 
ao nascer e que ia se desenvolvendo ao longo de sua 
vida, questões biológicas e fisiológicas que definiam 
se seria homem ou mulher, seus papeis sociais e como 
deveriam amar, naturalizando conceitos e impondo 
o modelo heterossexual, neste sentido se manifesta 
Danielle Jardim Barreto (2019, p. 26):

A tendência de naturalizar todas as condutas 
humanas e patologizar todos os desvios 
constrói o cenário das relações sociais, sexuais, 
eróticas e de gêneros. Nesta perspectiva, não 
somente os gêneros e as sexualidades são 
naturais ou anormais, como toda e qualquer 
diferença será discriminada, estigmatizada, 
não problematizada e agenciada como 
possibilidade de existência-resistência.

Ou seja, a naturalização conturba as 
racionalização das diferenças, o que faz com que 
o indivíduo médio aceite como correto o modelo 
hetero-cis-normativo hegemônico e passe a hostilizar 
aqueles que se afasta desse, levando, inclusive, a 
agressões verbais, à honra, físicas e psíquicas.

A heteronormatividade se funda em reconhecer 
como normal apenas as expressões de gênero que 
produzam as normativas binárias quanto ao sexo 
(macho ou fêmea), duas possibilidades afetivas-
sexuais (heterossexual ou homossexual) e dois gêneros 
(masculino ou feminino). Essas concepções são 
inculcadas às pessoas desde sua concepção, quando 
os genitores aguardam ansiosamente o momento em 
que descobrirão o sexo do bebê e pintarão o quarto 
de rosa ou azul, diariamente estimuladas e reforçadas 
determinando os gostos, opiniões e comportamento 
(BARRETO, 2019).

A binariedade compulsória leva aos chamados 
gêneros inteligíveis, apresentados por Judith Butler 
(2013) como aqueles que guardam em si relações de 
continuidade entre sexo, gêneros, prática sexual e desejo. 
Normas que estabilizam os conceitos de sexo, gênero 
e sexualidade, qualquer expressão desviante das linhas 
causais que devem ligar estes elementos é proibida e 
acaba por questionar a condição de pessoa do ser.

E quando esses padrões são injetados nas 
sociedades ao longo da história humana, condutas 
abusivas aquelas pessoas que não o seguem são 
toleradas pelos Poderes Públicos, que se omitem 
diante das violências que os sujeitos LGBT+ sofrem, 
isso quando esses que deveriam zelar pela proteção 
se todos sem distinção não se tornam os próprios 
propagadores da homotransfobia (CAZELLATO; 
CARDIN, 2018).

A homotransfobia pode ser definida 
como sendo um “[...] conjunto intrincado de 
multifacetadas ideias e práticas discriminatórias 
contra indivíduos em virtude de sua orientação sexual 
e/ou identidade de gênero, real ou suposta, desviante 
da heterossexualidade”, as condutas que traduzem 
esse pensamento preconceituoso acabam expressadas 
por meio de espancamento, mutilações, castrações, 
violência sexual, homicídio e, muitas vezes, levam ao 
suicídio. Essas ações são, também, conhecidas como 
crimes de ódio em que os autores cometem o delito 
em face de uma determinada pessoa ou minoria a 
qual ela pertença, sendo que a escolha existencial 
ou condição pessoal da vítima o motivo para o ato 
delitivo (VECCHIATTI; VIANA, 2014).

No Brasil esta prática discriminatória 
tem gerado números preocupantes, o país tem 
permanecido nos primeiros lugares no ranking 
mundial de mortes em decorrência da intolerância 
contra pessoas LGBT+. Soma-se às violências físicas 
o discurso de ódio homotransfóbicos, responsável 
por incitar, ainda mais, a aversão e rejeição da 
maioria heterossexual em face das minorias sexuais, 
disseminando uma cultura de medo e de terror 
(CAZELLATO; CARDIN, 2018).

A Secretária Especial de Direitos Humanos 
em sua última pesquisa quantitativa e qualitativa 
de mortes LGBT+ emitiu o Relatório de Violência 
Homofóbica no Brasil, apresentado em 2016, com 
dados referentes ao ano de 2013, conforme este 
documento, 11,9% das vítimas eram travestis e 
5,9% eram transexuais (BRASIL, 2015).

Uma pesquisa realizada em 2013 pelo curso 
de Serviço Social da Universidade Federal de 
Alagoas, contou com 1.600 participantes LGBT+, 
sendo que cerca de 78% dos entrevistados disse ter 
desejado sumir, enquanto 49% não queriam viver 
mais (PEREIRA, 2013).

A organização não governamental Transgender 
Europe (TGEU), membro da rede europeia de 
proteção às pessoas transgênero, divulgou uma 
pesquisa que coloca o Brasil no topo da lista de 
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países em que mais morreram, vítimas de homicídio, 
transexuais e travestis, os dados levantado foram 
entre os anos de 2008 e 2014 e apontam que foram 
604 mortes, ou seja, 50% de todas as ocorrências 
mundiais (CAZELLATO; CARDIN, 2018).

Essa mesma ONG, em novembro 2017, 
publicou um novo relatório, com base no projeto 
Trans Murder Monitoring Project, fez o levantamento 
das mortes de transgêneros entre 2008 e 2017, 
comparando dados de 71 países, o que levou a 
TGEU a contabilizar 2.609 assassinatos, sendo 
que 1.071 destes aconteceram no Brasil (BAHIA; 
CONCEIÇÃO, 2019).

O Grupo Gay da Bahia (GGB), criado 
na década de 1980, é uma das organizações 
não governamentais mais antigas de defesa ao 
direitos LGBT+ no Brasil, todos os anos realiza o 
levantamento do número de mortos dessas pessoas. 
No ano de 2017 registrou 445 óbitos, sendo 387 
assassinatos e 58 suicídios, espalhados por todo o 
Brasil, sendo a região Sudeste a com maior número 
de mortos (GGB, 2017). Em 2018 o Grupo 
contabilizou 420 perdas, ou seja, a cada 20 horas um 
indivíduo hetero-cis-discordante morreu:

[...] 420 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais e 
transexuais) morreram no Brasil em 2018 
vítimas da homolesbotransfobia: 320 
homicídios (76%) e 100 suicídios (24%). 
Uma pequena redução de 6% em relação a 
2017, quando registraram-se 445 mortes, 
número recorde nos 39 anos desde que o 
Grupo Gay da Bahia iniciou esse banco de 
dados (GGB, 2018, p. 1).

Em uma relatório parcial que o GGB 
divulgou por conta do dia 17 de maio, o Dia 
Nacional de Combate à Homofobia, a organização 
contou 141 vítimas fatais da discriminação por 
orientação sexual ou identidade de gênero diversa da 
hetero-cis-normativa, dados coletados entre janeiro 
e 15 de maio de 2019, sendo que aguardavam 
informações sobre outros 18 casos que ainda não 
haviam sido confirmados serem por crime de ódio 
homotransfóbicos (GGB, 2019).

O números podem variar de uma organização 
ou grupo pesquisador não governamentais para 
outro, tendo em vista que os dados são coletado, 
geralmente, de notícias e das mídias sociais, tendo 
em vista que não costumam ter acesso aos inquéritos 
policias, ações penais e outros tipos de documentos 
oficiais de investigação (BAHIA; CONCEIÇÃO, 
2019).

Levantamentos estatísticos realizados por 

órgãos do Estado, principalmente do Poder Executivo 
são raros, o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, por meio do “Disque 100”, canal 
voltado à denúncias de violação de direitos humanos, 
tem sido a maior fonte de dados quantitativos oficiais 
da homotransfobia no Brasil. No Relatório de 2017, 
o Ministério contabilizou 1.720 queixas, com o 
seguinte perfil:

[...] percebe-se que o maior percentual acerca 
do vínculo entre o suposto violador e a vítima 
é não informado, o que denota a incidência 
de vulnerabilidade acentuada da vítima, tendo 
em vista que, em muitos casos, com o objetivo 
de resguardar-se de eventuais represálias, a 
vítima ou terceiro opta por não identificar 
o agente agressor. No tocante, ao ambiente 
onde se praticam as violações, a casa da vítima 
é local onde se concentra o maior percentual 
de ocorrências, seguido pela rua e outros locais 
(logradouros públicos, transporte coletivo, 
entre outros) (BRASIL, 2018, p. 33).

Em sua página na rede mundial de 
computadores, o Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos publicou que no ano de 
2018 foram registrados pelo “Disque 100” cerca 
de 1.685 casos, que resultaram em 2.879 violações, 
sendo que destas passa de 70% às discriminações de 
cunho psicológico (injúrias, ofensas verbais, etc.) e as 
agressões físicas chegaram à 27,48% das notificadas 
(BRASIL, 2019).

O que se percebe é que o Brasil tem sido 
tolerante com a violência praticada contra os LGBT+, 
não existem ações efetivas do Poder Executivo 
de combate à homotransfobia, principalmente, 
considerando que no dia 27 de junho de 2019 por 
meio do Decreto nº 9.883 extinguiu o Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação LGBT. O 
Poder Legislativo, por sua vez, como amplamente 
discutido anteriormente, permanece omisso em seu 
dever de legislar em prol dos direitos fundamentais e 
da personalidade voltados às minorias sexuais.

Tem restado ao Poder Judiciário acudir as 
demandas de proteção dessas pessoas. Porém, é 
difícil fazer uma previsão se com a equiparação 
da homotransfobia ao racismo pelo STF haverá 
mudanças nesse quadro de violência no Brasil, 
espera-se que com a possibilidade de punição 
menos delitos sejam cometidos, sejam de ordem 
física ou psíquica e em qualquer meio que ocorram, 
contudo, pouco se consegue se não há uma legislação 
específica que tipifique os crimes de ódio contra a 
população hetero-cis-discordante, regulando cada 
delito e pena.
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3 DA POSSIBILIDADE DA ATUAÇÃO DA 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS EM PROL DOS DIREITOS LGBT+ NO 
BRASIL

Os números apresentados no tópico anterior 
possibilitam, ao menos superficialmente, ter um ideia 
de como o Estado Brasileiro tem se portado diante 
da homotransfobia, ou seja, tolerante, permissivo 
e inerte. Atualmente há pouca, para não se falar 
nenhuma, ação governamental efetiva que vise a 
proteção das minorias sexuais.

E, também, como trazido antes, não é a 
primeira vez que o Brasil se omite na tutela de direitos 
de um grupo social, o caso Maria da Penha trouxe a 
público o descaso das autoridades brasileiras diante da 
mulheres em situação de violência, que tardiamente 
legislaram e, somente, após recomendação e 
intervenção da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos.

Como a CIDH poderia atuar em prol 
dos direitos fundamentas e da personalidade das 
pessoas LGBT+ no Brasil? Bem, a Comissão há 
algum tempo tem se mostrado proativa em defesa 
dessas direitos, recomendando e opinando junto 
aos Estados Americanos sobre assuntos relacionados 
aos direitos humanos, ancorados na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 
no Pacto de São José da Costa Rica (Declaração 
Americana de Direitos Humanos), principalmente 
quando se tratar de violações aos direitos da pessoa, 
além de realizar visitas, eventos e relatórios sobre a 
situação dos direitos humanos nos países- membros 
(VECCHIATTI; VIANA, 2014).

A CIDH tem se mostrado militante dos 
direitos e da proteção das pessoas LGBT+ ao longo 
da última década, como por exemplo, as Resoluções 
nº 2504/2009; 2600/2010. 2653/2011; 2721/2012; 
e, 2807/2013, todas trazendo recomendações 
aos Estados-membros sobre a necessidade de 
reconhecimento das identidades hetero-cis-
discordantes e seus direitos, bem como da importância 
de se proteger as pessoas da comunidade LGBT+ 
contra comportamentos e ações homotransfóbicas. 
Além de decisões em favor de casos concretos 
de direitos dessa minoria submetidos à sua 
apreciação9, e em que alguns a Comissão defendeu 

9. Foram um total de sete denúncias, são elas: Stivenson Ramos Salazar y 
Rodrigo Bucheli Mera v. Ecuador, Marta Lucía Álvarez Giraldo v. Colombia, José 
Alberto Pérez Meza v. Paraguay, X v. Chile, Ángel Alberto Duque v. Colombia, 
Juan Fernando Vera Mejías v. Chile e, por fim, Atala Riffo y Niñas v. Chile 
(VECCHIATTI; VIANA, 2014).

a diversidade sexual, suas vivências e consequências 
(VECCHIATTI; VIANA, 2014).

Reforçando este posicionamento vem a 
Convenção Interamericana contra Toda Forma 
de Discriminação e Intolerância que logo em seu 
prólogo traz o reconhecimento da necessidade dos 
Estados-membros adotarem medidas que promovam 
a tolerância e diminuir os preconceitos10, inclusive os 
referentes a orientação sexual e expressões de gênero 
diversas da heteronormativa (OEA, 2013).

Diante da inequívoca proteção que a CIDH, 
por meio de suas Resoluções e da Convenção 
Interamericana contra Toda Forma de Discriminação 
e Intolerância à favor dos direitos LGBT+, não 
restavam dúvidas da possibilidade da mesma avaliar 
o cenário homotransfóbico brasileiro, agravado 
pela omissão legislativa e inércia nas ações do Poder 
Executivo, que sobrecarregam o Judiciário e, por 
fim, fazer as recomendações necessárias para que os 
Órgãos Legiferantes atuem ativamente na construção 
de normas que diminuam a incidência de violações 
de direitos às pessoas, devido a sua orientação sexual 
e/ou a sua expressão de gênero diferentes do padrão 
heterossexual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Princípio da Separação dos Três Poderes 
na prática tem sido superado diante das demandas 
sociais emergentes no Brasil, especialmente aqui 
apresentadas as referentes aos direitos fundamentais 
e da personalidade dos LGBT+ e das violações que 
estes sofrem diante da homotransfobia enraizada 
na maioria heterossexual, o Poder Legislativo 
responsável pela construção do Estado constitucional 
há muito tempo tem se omitido de legislar em prol 
das minorias sexuais o  que resulta em uma procura 
do Judiciário para enunciar direitos com base na 
interpretação constitucional e equiparação entre 
novos conceitos e normas antigas.
10 “RECONHECENDO o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais 

para promover e incentivar o respeito e a observância dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais de todos os indivíduos e grupos 
sujeitos a sua jurisdição, sem distinção por motivo de gênero, idade, 
orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem social, posição econômica, condição de migrante, refugiado 
ou deslocado, nascimento, condição infectocontagiosa estigmatizada, 
característica genética, deficiência, sofrimento psíquico incapacitante ou 
qualquer outra condição social [...] CONVENCIDOS de que determinadas 
pessoas e grupos vivenciam formas múltiplas ou extremas de 
discriminação e intolerância, motivadas por uma combinação de fatores 
como gênero, idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política 
ou de outra natureza, origem social, posição econômica, condição de 
migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição infectocontagiosa 
estigmatizada, característica genética, deficiência, sofrimento psíquico 
incapacitante, ou outra condição social, bem como outros reconhecidos em 
instrumentos internacionais (OAS, 2013, p. 2). (Grifo das autoras) 
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Como se percebe, tem cabido ao Poder 
Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal 
Federal garantir que direitos à parte hetero-
cis-discordante da população brasileira sejam 
reconhecidos e aplicados no país. Tendo em vista, que 
para não desagradar eleitores e garantir o próximo 
mandato os parlamentares tem se escusado de legislar 
sobre assuntos polêmicos e ainda tidos como tabus, 
por exemplo, a adoção por casais LGBT+, a união e 
o casamento homoafetivo, alteração no registro civil 
de pessoas transgêneros sem que estas se submetam 
a todo um processo de mudanças físicas-estéticas e, 
por fim, o que se tem discutido mais recentemente, 
pela criminalização da homotransfobia.

Na manutenção desta inatividade legislativa 
ficou demonstrado a possibilidade de se recorrer à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
como ocorreu com o caso de Maria da Penha Maia 
Fernandes em 1998, decidido em 2001. Perante a 
todas as Resoluções e casos concretos citados e a 
Convenção Interamericana contra Toda Forma de 
Discriminação e Intolerância fica comprovada a 
competência da CIDH para analisar ocaso da omissão 
legislativa brasileira quanto à direitos LGBT+, que 
tem perpetuado uma sociedade homotransfóbica e 
violenta contra a diversidade sexual.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar, sob 
a luz da Constituição Federal em vigor, as normas, 
portarias e resoluções que proíbem a doação de sangue 
por homens homossexuais. Com a proliferação 
do Vírus da Imunodeficiência Humana e com o 
consequente impacto da comunidade gay por ele, 
acreditou-se que essa população era um grupo de 
risco, por conseguinte, proibida de doar sangue. No 
Brasil, essa proibição ocorreu em 1993 e veio sendo 
reeditada até maio de 2020, quando o STF a tornou 
inconstitucional.

PALAVRAS-CHAVE

Discriminação; Doação de sangue; Homens homossexuais; Tutela 

jurisdicional.

ABSTRACT

This paper aims to analyze, under the light 
of the Federal Constitution in vigor, the norms and 
resolutions that prohibit the donation of blood by 
homosexual men. The world panicked in 1980 with the 
proliferation of HIV, Human Immunodeficiency Virus, 
and how the gay community was especially affected by 

it. It was believed that this population was a group of 
risk, forbidding them, in the following years, to donate 
blood, worldwide. In Brazil, this prohibition occurred 
in 1993 and has been reissued to the present day. 
However, with the advancement of science, it was found 
that sexual orientation by itself brings no risk.

KEYWORDS

Discrimination; Blood Donation; Homosexual Men; Jurisdictional 

Custody.

INTRODUÇÃO

A comunidade LGBT+ vive uma luta 
constante contra o preconceito estrutural, que se 
reproduz social e institucionalmente. O Estado, que 
deveria estabelecer um ambiente harmônico diante 
das diferenças, acaba excluindo, segregando e dando 
tratamento diferenciado e desigual à comunidade 
LGBT+ em diversas situações.

Historicamente, a comunidade LGBT+ é 
culpabilizada pela existência da AIDS provocada 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). No 
século passado, gays eram vistos como aberrações, que 
utilizavam o corpo para práticas sexuais “desviadas”, 
inclusive, diversos segmentos sociais acreditavam que 
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o HIV era um castigo divino por conta da prática 
sexual pecaminosa.

A descoberta da AIDS, na década de 1980, 
foi um marco triste e negativo na história mundial. 
O pânico se instalou mundo afora por uma doença 
até então desconhecida, cujos primeiros sintomas 
observados pela equipe médica eram manchas na 
pele e a fraqueza extrema do sistema imunológico. 
Após diversos estudos científicos, concluíram que 
homossexual era o grupo mais afetado.

No ano de 1982, a AIDS era chamada 
como “doença dos 5H”, pois os grupos que mais 
desenvolviam a doença eram homossexuais, 
hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuário de 
heroína injetável) e hookers (denominação em inglês 
para as profissionais do sexo). No mesmo ano foi 
registrado o primeiro caso decorrente de transfusão 
sanguínea.

E assim, em razão dos diversos registros de 
contágios decorrentes de transfusões sanguíneas, 
proibiu-se a doação de sangue por indivíduos 
pertencentes aos grupos considerados “de risco”.

Com o decurso do tempo, as proibições de 
doação de sangue foram revogadas. Gays que eram 
proibidos terminantemente de doar sangue passaram 
a ser considerados inaptos temporários para doação, 
a partir de qualquer relação sexual, mesmo com o 
uso de preservativo.

As normas de doação de sangue, por mais 
que tenham avançado, encontram-se ultrapassadas. 
A proibição de doação de sangue por homens 
homossexuais pelo período de doze meses, a partir 
do contato sexual com o uso de preservativo, é 
uma proibição de caráter retrógrado que reafirma 
paradigmas de preconceitos com a população 
LGBT+, inferiorizando-a e taxando-a como 
proliferadora do HIV.

É notório que qualquer pessoa pode adquirir 
o HIV, inclusive, dados recentes mostram um 
aumento muito grande da presença do vírus em 
idosos, mulheres e jovens. Evidente que não é 
porque uma categoria está sendo contaminada que 
deve haver uma proibição para todos os indivíduos 
pertencentes a este grupo.

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e o Ministério da Saúde normatizam 
essa questão no Brasil e qualificam como inaptos 
temporários, pelo período de doze meses, homens 
que fizeram sexo com outros homens. Esta normativa 
detém conteúdo inconstitucional, assim reconhecido 
pelo STF em maio de 2020, pois o simples fato de 

haver uma contaminação elevada em homens gays 
não é justificativa suficiente para obstar a doação de 
sangue de todos os indivíduos deste grupo.

O Estado deve agir com responsabilidade em 
sua ação regulamentária, uma vez que a proibição de 
doação de sangue por homens homossexuais entra 
em conflito com tratados e princípios estabelecidos 
pelo Estado Brasileiro.

Por conta desta vedação, tramitou uma ação 
no Supremo Tribunal Federal pleiteando a declaração 
da inconstitucionalidade de tal proibição que viola 
diversos princípios constitucionais, como igualdade 
e dignidade da pessoa humana.

DESENVOLVIMENTO

1.1 A HISTÓRIA DO HIV E A CULPA IMPUTADA AOS 
HOMENS HOMOSSEXUAIS

Segundo informações disponibilizadas pelo 
Governo Federal, constam que em 1977 e 1978, são 
descobertos e registrados os primeiros casos definidos 
com AIDS, tendo início nos EUA, Haiti e África 
Central. No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi 
registrado em 1980, em São Paulo. Até então, não se 
sabia o que era a doença, só era sabido que ela estava 
atingindo e matando pessoas em grande escala.

Em 1982, a AIDS foi classificada como a 
doença dos 5H, representando os homossexuais, 
hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuário de 
heroína injetável) e hookers (denominação em inglês 
para as profissionais do sexo). No mesmo ano, foi 
registrado o primeiro caso decorrente de transfusão 
sanguínea (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1982).

Conforme pontua Soares (2014), sobre as 
análises de discursos a partir de acontecimentos 
que trouxeram pânico com a descoberta da AIDS 
na década de 1980, ao constatar que os sujeitos 
homossexuais masculinos eram imersos em um 
silêncio constituído pela imprensa nacional, estes 
passam a ser “discursivizados”, quase de forma 
generalizada, pelos meios de comunicação, numa 
reação causal com o vírus de imunodeficiência 
adquirida.

Sobre isto, Soares (2014) afirma que essa relação 
construída entre o sujeito homossexual e a AIDS, 
alimentada pelos grandes meios de comunicação, 
ganha fôlego nos discursos médicos, religiosos e 
legais que reconheciam o indivíduo homossexual 
como doente, pecador e criminoso, respectivamente. 
E após vinte anos, ainda que essa associação não 
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seja reproduzida na imprensa por razões científicas, 
ele continua reverberando em outros discursos, 
sobretudo o religioso. E apesar de não pontuar 
como uma relação causal entre ser homossexual e ser 
portador do vírus HIV, associa-o como um agente 
potencial de doenças psicopatológicas, num reforço 
de sua “promiscuidade” e sexualidade “anormal”.

Importante é destacar a análise histórica 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil, 
acerca da história da AIDS e da proibição de homens 
homossexuais doarem sangue:

No decorrer da década de 80, infecções 
semelhantes foram gradativamente sendo 
reportadas ao Centro de Controle de 
Doenças (CDC), em Atlanta, nos Estados 
Unidos. Devido ao fato de estes primeiros 
casos clínicos terem sido identificados 
em homens homossexuais, e também ao 
desconhecimento e pavor em relação à nova 
doença, esta foi batizada de “doença imune 
gay” (Gay-related imunne disease). [...]. Após 
serem constatados casos de infecção por HIV 
através de transfusões sanguíneas, os serviços 
hemoterápicos ao redor do mundo passaram 
a se preocupar com a segurança das doações 
de sangue. Como o conhecimento científico 
sobre a AIDS ainda era muito limitado, e não 
havia tecnologia que detectasse a presença 
do vírus em pacientes assintomáticos, a 
comunidade médica passou a recomendar 
uma solução extrema: que as populações 
consideradas grupos de risco, como usuários 
de drogas intravenosas e homens que faziam 
sexo com outros homens (HSH), fossem 
impedidas de doar sangue. [...]. Hoje, vemos 
uma mudança na conformação do quadro 
de infecções pelo vírus HIV. A partir dos 
anos 1990, passou-se a observar que, dentre 
os casos masculinos de AIDS, o grupo de 
homens que fazem sexo com outros homens, 
mais atingido no início da epidemia, 
tem apresentado uma certa estabilização. 
Concomitantemente, houve um aumento 
progressivo dos casos de transmissão 
heterossexual.8 Isso pode ser explicado pela 
perpetuação de uma falsa noção de segurança 
entre os heterossexuais, condicionada pela 
construção histórico- cultural da AIDS como 
doença exclusiva “do outro”, ou seja, daqueles 
grupos taxados como de risco. 9 10 Há vários 
estudos que demonstram que o principal 
fator motivador do uso de preservativos em 
intercursos heterossexuais é a contracepção, 
sendo a prevenção de DSTs uma preocupação 
secundária. 11 [...]. Assim, se no passado 
pudesse até ser compreensível uma legislação 
que proibia homens que fazem sexo com 
outros homens (HSH) de doarem sangue, em 
virtude do desconhecimento acerca da AIDS, 
hoje em dia os avanços científicos e a nova 
conformação da doença tornam tal proibição 
injustificável. O que vemos no mundo é um 
crescente protagonismo de outros grupos na 
transmissão e contágio pelo vírus HIV, com 
destaque para mulheres heterossexuais jovens, 
fato que torna cristalino que o determinante 
para contaminação é a prática sexual de risco, 

e não o gênero ou a orientação sexual. Além 
disso, novas tecnologias incorporadas aos 
exames de sangue permitem um índice de 
detecção de DSTs muito preciso nas amostras 
que são doadas (IBDFAM, 2016. p. 11-13).

Como demonstrado, a descoberta do HIV/
AIDS na década de 1980 foi um momento de pânico, 
pois não se sabia ao certo o que era, por isso poderia 
ser justificável essa cautela com os gays a respeito da 
doação de sangue.

No século passado ainda era compreensível 
que houvesse essa proibição de doação de sangue, 
pois, não se sabia a causa exata ou as formas de 
prevenção do contágio. Hoje, porém, o vírus e sua 
ação são explicados pela ciência. É sabido também 
que não há relação com orientação sexual, não 
sendo admissíveis proibições sem respaldo cientifico 
de cunho discriminatório. Nos dias atuais, a 
discriminação não se justifica.

1.2 A INCONSTITUCIONALIDADE NA EXCLUSÃO 
DE HOMENS HOMOSSEXUAIS PARA DOAÇÃO DE 
SANGUE

A mera proibição de homens homossexuais que 
tenham a vida sexualmente ativa de doarem sangue 
é uma conduta evidentemente discriminatória, que 
reafirma preconceitos e estereótipos construídos 
socialmente, que segregam e inferiorizam práticas 
sexuais e afetivas de homens homossexuais.

O Estado Brasileiro tem a responsabilidade 
de construir uma sociedade mais justa e 
igualitária, porém infelizmente permite condutas 
discriminatórias com a comunidade LGBT+. A 
proibição temporária de doação de sangue por 
homens homossexuais com vida sexualmente ativa 
é claramente inconstitucional, pois viola direitos 
básicos inerentes à sexualidade e à liberdade de cada 
um. Consideram de forma contundente que todos 
os homens homossexuais estão propensos a atrair o 
vírus, mas na realidade todos os indivíduos estão, 
independentemente da orientação sexual, bastando a 
exposição sexual sem o uso de preservativo.

A ANVISA e o Ministério da Saúde 
regulamentam a inaptidão temporária dos homens 
gays, desconsiderando o uso do preservativo nas 
práticas sexuais ao proibirem a doação de forma 
absoluta. A conduta da ANVISA e do Ministério 
da Saúde é desproporcional, pois se o contato sexual 
for realizado com a proteção de preservativo, não há 
chances de contágio.



41

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

Logo, verifica-se que o que precisa ser 
analisada é a conduta singular de cada indivíduo 
ao invés de corroborar com a estigmatização de um 
grupo já discriminado. A proibição da doação de 
sangue é ineficaz se considerada por meio de “grupos 
de risco”, sendo resolvida caso fosse analisada por 
meio do comportamento individual.

Nesse sentido a jurista Maria Berenice Dias 
disserta que:

A discriminação contida nessa previsão é 
facilmente verificável. Basta perquirir a razão 
que ensejou a inclusão da prática homossexual 
masculina com hipótese de situação de 
risco, a ponto de tornar o candidato inapto 
a doação. A única resposta razoável é que a 
prática de sexo anal eleva o risco de contágio 
por doenças sexualmente transmissíveis. A 
regra sequer questiona se o sujeito é ativo ou 
é passivo da referida prática. Ou seja, não é 
orientação sexual a situação de risco, e, sim, a 
natureza do ato sexual praticado. No entanto, 
não são questionados todos os candidatos – 
homens e mulheres – se praticaram sexo anal 
nos últimos 12 meses. A pergunta é dirigida 
exclusivamente à população masculina se 
manteve relação sexual com outros homens, 
como se heterossexuais não realizassem coito 
anal. (DIAS, 2014, p. 337).

Sequer se pode sustentar que o questionamento 
sobre a orientação sexual se faz imprescindível 
pelos órgãos e entidades que executam atividades 
homoterápicas de proteger os receptores. Antes da 
utilização, o sangue coletado dos doadores passa por 
todos os testes possíveis, inexistindo qualquer risco 
ao receptor, que só irá receber sangue após rigoroso 
controle de qualidade (DIAS, 2014, p. 337).

É importante salientar que o Ministério da 
Saúde já adota restrições que eliminam candidatos que 
possam trazer risco de infecção em doação de sangue, 
conforme o artigo 64 da portaria Nº 158/2016:

Art. 64. Considerar-se-á inapto 
temporário por 12 (doze) meses o 
candidato que tenha sido exposto a 
qualquer uma das situações abaixo:
I -  que tenha feito sexo em troca de 

dinheiro ou de drogas ou seus 
respectivos parceiros sexuais;

II -  que tenha feito sexo com um ou mais 
parceiros ocasionais ou desconhecidos 
ou seus respectivos parceiros sexuais;

III -  que tenha sido vítima de violência 
sexual ou seus respectivos parceiros 
sexuais; IV – homens que tiveram 
relações sexuais com outros homens e/
ou as parceiras sexuais destes;

IV -  que tenha tido relação sexual com 
pessoa portadora de infecção pelo HIV, 
hepatite B, hepatite C ou outra infecção 
de transmissão sexual e sanguínea;

V -  que tenha vivido situação de 

encarceramento ou de confinamento 
obrigatório não domiciliar superior 
a 72 (setenta e duas) horas, durante 
os últimos 12 (doze) meses, ou os 
parceiros sexuais dessas pessoas;

VI -  que tenha feito “piercing”, tatuagem 
ou maquiagem definitiva, sem 
condições de avaliação quanto à 
segurança do procedimento realizado;

VII -  que seja parceiro sexual de pacientes 
em programa de terapia renal 
substitutiva e de pacientes com 
história de transfusão de componentes 
sanguíneos ou derivados;

VIII -  que teve acidente com material 
biológico e em consequência 
apresentou contato de mucosa e/
ou pele não íntegra com o referido 
material biológico (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2016).

É evidente que a própria Resolução do 
Ministério da Saúde e da ANVISA, já possui 
mecanismos suficientes para afastar situações de 
risco dos procedimentos de doação de sangue, sendo 
desnecessária a restritiva baseada em orientação 
sexual. Qualquer documento em que constar restrição 
ou tratar de maneira inferior a orientação sexual 
ou a identidade de gênero é passível de anulação 
e decretação da inconstitucionalidade, pois fazer 
menção a fim de inferiorizar orientação sexual viola 
a dignidade da pessoa humana, um dos princípios 
norteadores do estado democrático de direito.

A resolução já torna inapto temporário quem 
tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais 
ou desconhecidos, que tenha feito sexo em troca 
de dinheiro, que tenha utilizado drogas injetáveis, 
vítimas de abusos sexuais, ou quem tenha vivido 
em encarceramento em sistema prisional, dentre 
outras situações. Tudo a fim de evitar o contágio do 
HIV e de DST´s, afastando qualquer justificativa 
de determinar a proibição de homens que tiveram 
relações sexuais com outros homens.

É oportuno citar aqui que o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte (pleno do TJ- RN) 
julgou, por unanimidade, inconstitucional a norma 
da ANVISA que proíbe homens homossexuais de 
doar sangue se tiverem tido relações sexuais com 
outros homens nos últimos 12 meses. Um rapaz 
homossexual moveu ação por ter sido impedido de 
fazer a doação de sangue após ter informado que 
havia tido relações homoafetivas com outro homem 
(CONJUR, 2018).

O jovem alegou que a norma é discriminatória 
e inconstitucional e, na ação pediu ao Estado do Rio 
Grande do Norte que efetuasse a coleta do sangue, 
sem obedecer ao mandamento da ANVISA. A ação 
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foi julgada improcedente em primeira instância, 
porém, o autor apelou ao TJRN, solicitando a 
modificação da sentença para que fosse declarada a 
inconstitucionalidade da norma, de forma incidental.

Consoante o desembargador Cornélio 
Alves (CONJUR, 2018), a já referida Resolução 
da ANVISA afronta os direitos fundamentais à 
igualdade e à saúde e fere os princípios da dignidade 
da pessoa humana e o dever de promoção do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A 1ª Câmara Cível do TJ-RN acolheu o pedido 
de inconstitucionalidade da norma e, de acordo com 
o artigo 97 da Constituição Federal1, conduziu o 
feito para o Pleno do TJRN, que ratificou a decisão 
declarando inconstitucional o item B. 5.2.7.2, 
Letra “D”, do Anexo I, da Resolução 153/2004 da 
ANVISA. (CONJUR, 2018).

A respeito disso, proclama o insigne 
Desembargador Cornélio Alves que:

Não há grupo de risco. O que existe são 
comportamentos de risco, como uso de 
drogas, vários parceiros. E qualquer pessoa 
pode oferecer riscos no ato da doação. Não 
é por ser homossexual que isso vai ocorrer. 
(CONJUR, 2018)

E continua o Desembargador Amaury Moura: 
“Se ele tivesse mentido, ao não mencionar que tem 
uma relação sexual com seu parceiro, teria feito a 
doação. Essa norma da ANVISA é o tipo de norma 
que podemos chamar de inócua”. (CONJUR, 2018)

A ação retornou para a 1ª Câmara Cível, que 
decidirá sobre o pedido de ressarcimento e o da 
obrigação de fazer.

Reitere-se aqui que, sobre o mesmo assunto, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) também julgou 
a inconstitucionalidade da norma da ANVISA e de 
uma portaria do Ministério da Saúde com análogo 
conteúdo (Portaria n. 5/2017, do Ministério da 
Saúde, Anexo XXXIII, Anexo 1, letra B, referindo-
se a homossexuais e bissexuais masculinos). 
Continuamos a discussão no tópico a seguir.

1.4 DA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

Em julho de 2016, diante da proibição de 
homens gays realizarem a doação de sangue, o 

1  Constituição Federal, Art. 97: Somente pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão 
os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. (Vide Lei nº 13.105, de 2015)

Partido Socialista Brasileiro – PSB, propôs ação 
direta de inconstitucionalidade (ADI) contra estes 
parâmetros que regulamentam a doação de sangue 
nos hemocentros. A ação foi proposta para decretação 
da inconstitucionalidade do art. 64, inciso IV, 
da portaria n. 158/2016 do Ministério da Saúde, 
publicado no D.O.U. em 05/02/2016; e do art. 
25, inciso XXX, alínea d, da Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC n. 34/2014 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária– ANVISA, publicada no 
D.O.U de 11/06/2014.

O Ministério da Saúde e a ANVISA, nessas 
regulamentações, trazem como inaptos temporários 
homens que fazem sexo com outros homens pelo 
período de 12 meses, a partir do contato sexual.

Como aludem os dispositivos considerados 
inconstitucionais:

PORTARIA N. 158/2016–MINISTÉRIODA 
SAÚDE
Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário 
por 12 (doze) meses o candidato que tenha 
sido exposto a qualquer uma das situações 
abaixo:
[...]
IV - Homens que tiveram relações sexuais com 
outros homens e/ou as parceiras sexuais destes;
RDC N. 43/2014 – ANVISA
Art. 25. O serviço de hemoterapia deve 
cumprir os parâmetros para seleção de 
doadores estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde, em legislação vigente, visando tanto à 
proteção do doador quanto a do receptor, bem 
como para a qualidade dos produtos, baseados 
nos seguintes requisitos:
[...]
XXX -os contatos sexuais que envolvam riscos 
de contrair infecções transmissíveis pelo 
sangue devem ser avaliados e os candidatos 
nestas condições devem ser considerados 
inaptos temporariamente por um período de 
12 (doze) meses após a prática sexual de risco, 
Incluindo-se: [...]
d) indivíduos do sexo masculino que tiveram 
relações sexuais com outros indivíduos do 
mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes;

Os dispositivos fazem clara referência ao 
comportamento sexual, definindo expressamente 
que os homens do sexo masculino que tiveram 
contato sexual com parceiros do mesmo sexo, ficam 
impedidos de doar sangue.

Contudo, é importante salientar que as normas 
restritivas e taxativas relativas ao comportamento 
sexual têm sido questionadas por vários movimentos 
sociais. Porém, a referida ADI ressalta a importância 
não apenas da revogação destas normas e resoluções, 
mas também a importância de um partido político ir 
à justiça pleitear a inconstitucionalidade, pois possui 
legitimidade ativa, definida pela Constituição Federal:
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Art. 103. Podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:
[...]
VIII – partido político com representação no 
Congresso Nacional;

Portanto, o PSB possui legitimidade 
para propor a ação junto ao STF, por possuir 
representatividade no Congresso Nacional. 
A competência para julgar essa ação direta de 
inconstitucionalidade, cabe ao STF:

Art. 102. Compete ao Superior Tribunal 
Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originalmente:
a) A ação direta de inconstitucionalidade 

de lei ou ato  normativo  federal ou 
estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal (BRASIL, 1988).

A ação direta de inconstitucionalidade 
proposta pelo Partido Socialista Brasileiro tinha 
pertinência e por esta razão foi acatada, pois a 
Portaria do Ministério da Saúde e a Resolução 
da Diretoria Colegiada da ANVISA violam 
princípios constitucionais como: o da dignidade 
da pessoa humana, direito à igualdade e da não 
discriminação.

1.5 A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 
DA REPÚBLICA E A TRAMITAÇÃO DA ADI NO STF

Como preceitua a Constituição Federal no 
seu Art. 103, § 1º:

§ 1º O Procurador-Geral da República 
deverá ser previamente ouvido nas ações de 
inconstitucionalidade e em todos os processos 
de competência do Supremo Tribunal Federal 
(BRASIL, 1988).

Por se tratar de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, o Procurador Geral da 
República foi chamado a se manifestar no processo 
e emitiu parecer favorável à referida ação de 
inconstitucionalidade.

Em seu parecer, considerou que a ação tem 
legitimidade, pois não se deve taxar pessoas como 
“grupo de risco” e sim com “comportamento de 
risco” e esclarece que o Estado não pode, sob pena 
de afastar-se de sua obrigação, impor restrições 
desarrazoadas à autodeterminação da pessoa em 
aspecto essencial, como é a liberdade de orientação 
sexual. Nisto, corrobora que, em observância ao 
princípio da igualdade, criar impedimento à doação 

de sangue baseado na orientação sexual do indivíduo 
constitui medida de discriminação.

Nas palavras do então Procurador da 
República, Rodrigo Janot:

Condutas contrárias à liberdade de 
orientação sexual possuem, em princípio, 
nítido caráter discriminatório e violador 
da dignidade humana, em confronto com 
esse conjunto de normas constitucionais. A 
homofobia decorre da mesma intolerância 
que suscitou outros tipos de discriminação, 
como aqueles em razão de cor, procedência 
nacional, religião, etnia, classe e gênero 
(PROCURADORIA GERAL DA 
REPUBLICA, 2016. p. 10-11).

A Procuradoria Geral da República (PGR) 
afirma que a vedação não se configura para a 
necessária proteção do sistema de hemoterapia 
e impõe vedações desfundadas a determinados 
cidadãos, baseada em sua orientação sexual.

Assim, as regulamentações do Ministério da 
Saúde e da ANVISA se mostram contraditórias, 
visto que heterossexuais podem doar sangue se 
tiverem contato sexual sem preservativo, com um 
parceiro fixo no período de doze meses e homens 
homossexuais não podem doar mesmo se tiverem 
um parceiro fixo e o sexo for feito com uso de 
preservativo, portanto a norma é totalmente 
taxativa e discriminatória.

Desta forma, evidencia-se que o conteúdo 
das normas proibitivas é ineficaz, pois se tem 
conhecimento de que o maior meio de contaminação 
é o contato sexual sem preservativo, e heterossexuais 
podem fazê-lo e doar sangue, portanto a proibição 
perde a efetividade.

A inadequação da medida restritiva afirma-
se diante da omissão em adotar mecanismos 
menos gravosos a candidatos à doação de 
sangue, tanto para preservar que o material 
doado esteja livre de contaminação por vírus 
quaisquer, quanto para respeitar a dignidade 
humana e a liberdade de orientação sexual dos 
indivíduos. Esse conjunto de circunstâncias 
torna a medida prevista nas normas 
desproporcionalmente mais gravosa do que 
o necessário para obter o resultado prático 
pretendido. As normas promovem tratamento 
discriminatório entre homens com base em 
sua orientação sexual. Partem do pressuposto 
de que homens gays ou bissexuais estariam 
necessariamente inseridos nos denominados 
grupos de risco, compostos por pessoas mais 
suscetíveis a contrair e transmitir doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs), também 
denominadas doenças venéreas, pelo simples 
fato de praticarem relações sexuais com 
outros homens (PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA, 2016. p. 16).
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Hoje, devem ser levadas em consideração 
práticas sexuais concretas, não podendo trazer 
referência à identidade ou orientação sexual das 
pessoas envolvidas.

O Ministério da Saúde, juntamente com a 
ANVISA, ainda justifica a restrição, pautando que 
sexo entre homens, por ter penetração anal, traria 
maiores riscos de transmissão de doenças do que a 
conjunção carnal (introdução total ou parcial do 
pênis na vagina).

Indubitavelmente, o risco de transmissão de 
DST´s no sexo anal é maior, contudo, não se pode 
atrelar o sexo anal como prática sexual exclusiva de 
homossexuais, visto que heterossexuais também a 
praticam.

Por esta razão, homens homossexuais não 
devem ser tratados como “grupo de risco”, mas 
as restrições na triagem das doações devem ser 
pautadas em “comportamentos de risco”, como já 
é estabelecido nas presentes normas. Em suma, as 
regras normativas da ANVISA e do Ministério da 
Saúde pecam pelo excesso, ao optar pela manutenção 
do preconceito contra as minorias sexuais.

Vale destacar: não se pretende suprimir, com 
esta ação direta, em absoluto, as imprescindíveis 
cautelas que envolvem a doação de sangue, voltadas 
a assegurar a higidez do sistema de hemoterapia, livre 
de contaminação por vírus HIV e outros. Contudo, 
as normas criam rótulos que deslocam o foco do risco 
apresentado por determinados comportamentos 
e práticas para noções estereotipadas sobre estilos 
de vida e orientação sexual, o que termina por 
estigmatizar grupos já alvos de preconceito e 
violência (homens gays e bissexuais) e imunizar 
outros (homens heterossexuais e mulheres), 
conforme observou apropriadamente o Instituto 
Brasileiro de Direito das Famílias (IBDFAM) em sua 
manifestação. (IBDFAM, 2016. p. 10)

1.6 O CONFLITO COM OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS: DA IGUALDADE, 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA NÃO 
DISCRIMINAÇÃO.

O direito tem adotado uma postura social por 
conta de vários fatos ocorridos no século passado, 
depois da Segunda Guerra Mundial, destacando a 
Declaração de Direitos Humanos, que contempla 
vários aspectos da subjetividade humana.

A Constituição Federal, no seu artigo 5º, 
declara que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”, entretanto é 
notória a existência de obstáculos para sua aplicação 
prática. Muitas pessoas são discriminadas pela sua 
existência e expressões de sua sexualidade, como é 
o caso da orientação sexual homossexual, as quais 
são tratadas de maneira desigual se comparadas a 
outras nas mesmas situações e locais, sendo vítimas 
de discriminação (SILVA e NARDI, 2011).

Pode-se falar em vítimas de discriminação, 
pois entende-se a discriminação como a manifestação 
concreta de um preconceito contra uma pessoa ou 
grupo visto como desqualificado, anormal. Essa não 
pertença à norma ocasiona uma série de atitudes de 
violência física e não-física contra os “desviantes”. É 
o que se vê acontecer aos sujeitos que se afastam dos 
padrões da heterossexualidade (SILVA e NARDI, 
2011).

O judiciário quando enfrenta temas ligados 
a áreas estranhas ao direito, tem por finalidade a 
pacificação social e garantir que direitos assegurados 
pela legislação sejam observados. É evidente que 
a medicina tem a capacidade regulamentária 
da doação de sangue, porém deve fazer com 
responsabilidade seu papel, não podendo ter atitudes 
claramente discriminatórias, portanto, o direito deve 
intervir nessa situação para salvaguardar direitos a 
comunidade LGBT+ que já é tão discriminada.

Vale reafirmar que não há explicação atual 
para que homens homossexuais com vida sexual 
ativa sejam classificados como inaptos temporários. 
É inadmissível que haja uma regulamentação 
estatal que reforce preconceitos contra uma classe 
minoritária. O Estado que deveria lutar pelo combate 
das desigualdades acaba discriminando.

DIAS (2014, p. 337-338) fundamenta que 
questionar a orientação sexual como condição para 
doação de sangue, por si só, afronta dois princípios 
fundamentais que gozam de proteção constitucional: 
invade o âmbito da privacidade do doador – 
notadamente no que diz respeito à sua sexualidade – 
e infringe o princípio da isonomia ao separar homens 
entre aptos e inaptos em face de sua orientação 
sexual. Reconhecidamente, nada há de mais íntimo 
ao ser humano do que a sua sexualidade, sobretudo 
quando seu exercício se dá de forma diversa do 
convencional, especificamente, com parceiros do 
mesmo sexo. Logo, a interferência na intimidade do 
pretenso doador causa evidente constrangimento e 
não possui razão de ser.

Nesse sentido, DIAS (2014, p. 338) afirma 
que:
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Doar sangue é doar vida! E todos têm não só 
o dever de serem cidadãos, mas também o 
direito de exercer a cidadania doando sangue. 
Sonegar vida a quem depende do sangue de 
alguém que está pronto para doar tem sequela 
ainda mais perversa: é crime, é crime de 
morte, praticado por quem tem a obrigação 
de garantir a vida!

A proibição da doação de sangue por homens 
homossexuais que fazem sexo com outros homens 
viola vários direitos constitucionais, dentro deles, 
o direito à vida e à saúde dos doadores e dos que 
deixam de receber o sangue.

a vulnerabilidade das minorias sexuais 
é tamanha, que as consequências da 
intolerância implicam, não raras vezes, no 
comprometimento do próprio direito à vida. 
E tal ideia não possui qualquer relação com 
os crimes de ódio aos quais os LGBTI estão 
sujeitos diariamente. A violação do direito 
à vida também poderá ocorrer sem que haja 
morte física propriamente dita [...]. Diante das 
restrições impostas pelo Ministério da Saúde 
e pela ANVISA, para que os homens que 
praticam sexo com homens (HSH) possam 
doar sangue, praticamente lhes é exigido que 
mudem de orientação sexual se quiserem 
ser solidários e ajudar o próximo. Para 
exercerem um direito-dever moral e cívico (e 
altruisticamente doarem algo que pode – sem 
qualquer exagero – salvar a vida de uma ou 
mais pessoas), lhes é imposta a abstinência 
sexual de um ano (IBDFAM, 2016. p. 11-13).

O princípio da dignidade humana deve ser 
resguardado, pois esse abrange o direito a pluralidade 
e a liberdade sexual, assegurando direitos da 
homossexualidade e da bissexualidade como formas 
legítimas de sexualidade e afeto. Não há como 
desvincular o exercício da sexualidade do princípio 
da dignidade da pessoa humana de ser quem é “sem 
correntes e sem amarras”.

É evidente que a dignidade da pessoa humana 
contempla a orientação sexual, como define os 
Princípios de Yogyakarta: A orientação sexual e a 
identidade de gênero são essenciais para a dignidade 
e humanidade de cada pessoa e não deve ser motivo 
de discriminação ou abuso. Assim:

pode-se afirmar que as normas da 
ANVISA e do Ministério da Saúde 
que impedem a doação de sangue por 
homens gays e bissexuais materializam 
uma vedação arbitrária e abusiva. Tais 
dispositivos representam uma afronta 
à dignidade dessas pessoas (protegida 
pela Constituição Federal e tratados 
internacionais), diminuídas (em sua 
cidadania, solidariedade e fraternidade) 
única e exclusivamente em razão 
da orientação sexual, sem qualquer 
fundamento científico que justifique 

a diferenciação imposta (IBDFAM, 
2016. p. 18).

Como define o IBDFAM, há registro da 
homossexualidade em toda história da humanidade, 
inclusive, as orientações homossexual e bissexual 
deixaram de ser doença em 1990 pela Organização 
Mundial da Saúde. Porém, ainda há quem considere 
os homossexuais e bissexuais como portadores de 
doenças sexualmente transmissíveis, o que termina 
por repristinar a ideia da homossexualidade como 
doença. Esse juízo normativo revela uma distinção e 
hierarquização de dignidades.

A proibição da doação de sangue, 
regulamentada pela ANVISA e pelo Ministério da 
Saúde, viola preceitos resguardados pela Constituição 
Federal.

A dignidade humana não é jurídico-
constitucionalmente apenas um princípio-
limite. Ela tem um valor próprio e uma 
dimensão normativa específicos. Desde logo, 
está na base de concretização do princípio 
antrópico ou personicêntrico, inerente a 
muitos direitos fundamentais (direito à vida, 
direito ao desenvolvimento da personalidade, 
direito à integridade física e psíquica, direito 
à identidade pessoal, direito à identidade 
genética). Por outro lado, alimenta 
materialmente o princípio da igualdade, 
proibindo qualquer diferenciação ou qualquer 
pesagem de dignidades (CONOTILHO e 
MOREIRA, 2007, p. 198-199)

O princípio da igualdade e da não 
discriminação é um norte a ser seguido para 
garantir uma sociedade mais justa e solidária, 
pois o reconhecimento da dignidade é inerente 
ao ser humano. E qualquer norma que venha por 
inferiorizar qualquer grupo social, lesando sua 
dignidade, deve ser imediatamente revogada.

1.7 O ESTATUTO DA DIVERSIDADE SEXUAL E OS 
DIREITOS LGBTQIA+

Dentre as políticas de enfrentamento da 
discriminação institucional, além da ADI, a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 2011, 
nomeou uma comissão para a criação do Estatuto 
da Diversidade Sexual, a qual elaboraria um Projeto 
de Lei que garantiria os direitos da comunidade 
LGBT+.

O referido estatuto foi discutido ampla e 
nacionalmente, embora a elaboração das linhas 
principais estivesse a cargo da comissão presidida 
por Maria Berenice Dias, no sentido de propor mais 
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políticas públicas destinadas para a conscientização 
da sociedade acerca da igual dignidade das pessoas 
heterossexuais, homossexuais, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, travestis, intersexuais e assexuais. E 
assim, integraram a primeira comissão indicada pela 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Federal, Luis 
Roberto Barroso, Daniel Sarmento, Tereza Rodrigues 
Vieira e Rodrigo da Cunha Pereira.

O Estatuto reafirma a responsabilidade do 
Estado em proporcionar políticas de igualdade 
de oportunidades, enfrentamento e superação 
das desigualdades em razão do preconceito e da 
discriminação por orientação sexual e de gênero.

O Estatuto da Diversidade Sexual, proposto 
pela OAB Federal, foi aprovado em março de 2018, 
pela comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado Federal e desde então 
passou a tramitar como Projeto de Lei do Senado 
n. 134/2018. E inclusive, trata-se do mais completo 
projeto de lei já apresentado no judiciário brasileiro 
em favor da igualdade de gênero e orientação sexual, 
com juristas respeitados jurídica e cientificamente, 
os quais deram contribuições a fim de erradicar 
o preconceito e efetivar direitos da comunidade 
LGBTI+.

Acerca da doação de sangue, o Estatuto da 
Diversidade Sexual prevê expressamente em seu art. 
50:

Art. 50 - A orientação sexual ou identidade de 
gênero não pode ser usada como critério para 
seleção de doadores de sangue.
Parágrafo único - As entidades coletoras não 
podem questionar a orientação sexual de quem 
se apresenta voluntariamente como doador.

Portanto, atualmente, já tramita no 
legislativo um projeto que garante a retirada do teor 
discriminatório da doação de sangue por homens 
homossexuais, porém o legislador ainda se mostra 
omisso em efetivar direitos da comunidade LGBTI+. 
É extremamente necessário que esse projeto seja 
aprovado para efetivar direitos das minorias sexuais 
e de gênero, e que esta realidade comece a ser 
redesenhada nos campos político e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidade LGBT+ é alvo de discriminação 
social e violência. O Estado acaba reproduzindo atos 
discriminatórios e criando mecanismos a fim de 
obstaculizar direitos das minorias sexuais e de gênero. 
Um exemplo disso é a proibição da doação de sangue 

por homens homossexuais, vedação visivelmente 
inconstitucional.

É evidente que a ANVISA e o Ministério 
da Saúde já possuem mecanismos suficientes 
para proteger a qualidade do sangue, evitando 
a transmissão de doenças. Porém, restringir e 
considerar homens homossexuais como “grupos de 
risco” e impedir que doem sangue é um desrespeito 
à singularidade de cada indivíduo e viola, sobretudo, 
o direito à liberdade e o da não-discriminação, 
principalmente, à dignidade da pessoa humana.

A regulamentação que torna homens 
homossexuais inaptos temporários, baseados em 
sua orientação sexual, é conduta visivelmente 
discriminatória, portanto fez-se necessário que o 
Supremo Tribunal Federal julgasse procedente a ADI 
5543, declarando inconstitucional e injustificável 
essa medida.

A declaração de inconstitucionalidade das 
resoluções foi um passo necessário e importante  
tomado em maio de 2020, porém é indiscutível 
a necessidade de leis que protejam a integridade 
e o respeito à identidade de gênero e orientação 
sexual. A aprovação do projeto de Lei n. 134/2018, 
que institui o Estatuto da Diversidade Sexual, é 
medida necessária, a fim de efetivar os direitos das 
minorias sexuais e de gênero e auxiliar na luta em 
prol da efetivação  de direitos a todos os indivíduos, 
reconhecendo sua humanidade.
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RESUMO

A civilização observa o indivíduo como sujeito 
de direito que goza de garantias individuais e coletivas, 
insertos na sociedade racional, que expressa sua 
sexualidade, de forma que a transexualidade tornou-
se pauta nessa problemática. Diante da evolução 
social e do Direito na contemporaneidade, a ideia do 
presente artigo é verificar a evolução do pensamento 
jurídico relacionado ao direito individual da pessoa 
travesti e transexual no meio educacional, através 
da viabilização do uso do nome social. A dignidade 
da pessoa humana é o fundamento constitucional 
do entendimento a respeito do nome e imagem 
individual, concordados com o sexo psíquico do 
cidadão.

PALAVRAS-CHAVE

Transexualidade. Dignidade da pessoa humana. Nome social.

ABSTRACT

Civilization looks at the individual as a 
subject of rights who possess individual and collective 
guarantees, inserted in the rational society, which 
expresses its sexuality, in a way that transsexuality 

became a matter envolving this discussion. Considering 
the social and Law evolutions in the contemporaneity, 
the idea of the article is to verify the evolution of the 
legal thoughts related to the individual guarantees 
facing the transgender person in the education system, 
by enabling the use of social name. The dignity of the 
human person its the constitutional argument that basis 
the understanding besides the name and individual 
image, agreed with the psychic sex of the citizen.

KEYWORDS

Transsexuality. Dignity of the human person. Social name. 

INTRODUÇÃO

A dignidade da pessoa humana é um princípio 
trazido pelo texto de 1988, fundamental para a leitura 
e formulação da Carta Constitucional. A ideia de que 
todo sujeito de direito tem garantias fundamentais 
inerentes a sua existência, faz com que alguns valores 
anteriores ao texto da Constituição se encontrem em 
contrariedade, se tornando inconstitucional então.

O princípio da imutabilidade do nome, 
trazido pela Lei de Registros Públicos, a Lei nº. 
6.015/73, é uma dessas ideias que contradizem os 
ditames constitucionais. Ora, o prenome é definitivo, 
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porém admite-se a sua substituição por apelidos 
públicos notórios. Daí, já surge a premissa de que 
pode ser relativizado tal princípio, já que há situações 
descritas em lei que possibilitam mitigá-lo. O nome 
social, não consta na lei, anterior a Constituição, 
também não aduz a dignidade da pessoa humana 
como fundamento para um nome digno.

A dignidade que envolve o nome refere-se a 
maneira que o cidadão possuidor do nome se vê e é 
visto pela sociedade, de forma que qualquer situação 
que traga mal-estar deva ser reparada e adaptada para 
as condições adequadas do cidadão. Não se escolhe 
o próprio nome quando nasce, ele é escolhido, 
sendo aceito pelo portador. Há, entretanto, situações 
como as que serão aqui descritas, que o nome não 
condiz com a individualidade do ser. Nasceu João, 
mas é Julia, nasceu Maria, mas é Mateus, enfim, a 
identidade física manifesta-se contrária a identidade 
psicológica, e por isso, o registro da pessoa deve 
ser adequado a sua visão de identidade própria, de 
forma que ela não sofra com situações vexatórias e 
ofensivas. O nome social é a ferramenta adequada 
que afasta essas situações.

O presente trabalho dissertará sobre o uso 
do nome social no meio educacional, e como a 
luta pela aceitação do uso evoluiu juntamente do 
entendimento judicial da alteração de nome civil, 
demonstrando que ainda há matéria para discussão 
e que muito deve ser feito para evitar que a pessoa 
transexual e travesti seja marginalizada e tenha seus 
direitos pessoais negados, pondo-a em pleno uso de 
sua cidadania.

1 CONTEXTO HISTÓRICO-CIENTÍFICO

A sexualidade é inata a humanidade, faz 
parte do espírito humano, com inúmeras variáveis e 
condições, assim como a identidade humana, sendo 
objeto de estudos desde que o ser humano “aprendeu” 
que sexo não é somente atividade reprodutiva, mas 
que envolve critérios e condições pessoais e sociais, 
abandonando a ideia mecânica naturalista e buscando 
algo mais simbólico, assertivo e passional, resultando 
num conhecimento científico enigmático, que 
possibilitou um pensamento crítico voltado a matéria. 
Na Universidade Humboldt em Berlim, Günther 
Dörner, estudava no início da década de 80 o cérebro 
de ratos e já havia constatado que as identidades de 
gênero deles poderiam ser manipuladas quando 
estimuladas partes do cérebro. Wal Torres (apresenta-
se como Martha C. Freitas na autoria da obra) 

explicou didaticamente os estudos de Dörner em seu 
livro “Meu sexo real”(FREITAS, 1998), afirmando 
que o sexo real é neural, determinado no cérebro no 
período crítico da sexualidade, entre o quarto e sétimo 
mês de gestação, ditando também nossos sentimentos, 
emoções, impulsos e desejos fundamentais. Constatou 
o pesquisador polonês que, as ratas mães mais 
estressadas no período crítico da gestação pariram 
ratinhos com comportamentos femininos. O stress 
sofrido pelas ratas mães ocasionaram queda dramática 
de testosterona na corrente sanguínea do feto, 
justificando então o comportamento feminino. A 
estrutura sexual do indivíduo é definida e imutável 
após o nascimento, independe da aparência sexual, 
apesar de a tendência ser harmonia do sexo neural 
com a aparência.

Não cabe a ciência do Direito elaborar teses 
que discutam matéria científica biológica e afins, mas 
é de extrema importância, não só no caso do Direito, 
que os estudos científicos se adequem uns com os 
outros. Acredito que seja válido então ter em mente 
sobre o objeto em questão por pontos de vista que 
não somente o nosso, que evoluíram com o tempo, 
contribuindo com o conhecimento ao longo da 
civilização humana.

A civilização humana, na proposta apresentada 
em “Meu sexo real” (FREITAS, 1998) é o centro da 
transexualidade. Como foi dito sobre as ratas mães 
e seus ratinhos filhotes, no estudo de Dörner, a rata 
mãe era submetida constantemente a níveis de stress e 
inquietações, resultando na feminilidade dos filhotes, 
grande parte das vezes. Um dos questionamentos 
propostos por Martha C. Freitas (Wal Torres), 
referia-se a naturalidade da transexualidade, se em 
condições normais da natureza a rata mãe teria 
filhotes predominantemente femininos, andróginos. 
A resposta é negativa. Na natureza, a rata não se 
submete a níveis altos de estresse constantes, dada a 
casualidade do ambiente natural, ela vive momentos 
rápidos e breves, que serão esquecidos logo em breve. 
Portanto, concluiu-se que o estresse que ela era 
submetida advinha da humanidade, dos cientistas 
que a estudavam, de sua crueldade, de ser humano.

A crueldade faz parte do instinto do ser 
humano, a racionalidade é egoísta e cruel, porque 
sozinha transformou o animal homem em homem 
humano. O ser racional desenvolveu-se a partir 
do desejo inato de sobrevivência do eu. Diversas 
obras explicam a evolução do homem, em todos 
os parâmetros imagináveis e até inimagináveis. 
Platão nos trouxe na antiguidade o modelo 
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idealizado de civilização humana ocidental em sua 
obra A República, Darwin nos apresentou a ideia 
evolucionária e da seleção natural em A Origem das 
Espécies, Marx demonstrou a evolução econômica 
do ser humano civilizado em sua obra O Capital. 
Todas demonstraram a evolução do raciocínio 
humano em busca da melhor existência, através da 
razão, da evolução mental.

Assim, a possibilidade de variáveis na 
sexualidade humana também advém do fato de 
o indivíduo humano ser submetido ao estresse e 
complexidade da humanidade, de estudar, trabalhar, 
viver, casar, ser feliz, amar, de ser digno. É racional 
que sejamos dignos, merecemos ser dignos por sermos 
racionais. E dessa dignidade, inclui-se a dignidade 
sexual, de ter sua identidade sexual reconhecida 
e resguardada. Tanto o é que o ser humano já se 
questionava sobre a sexualidade na antiguidade.

“(…) porque outrora, no princípio, éramos 
unos e haviam três tipos de humanos: o 
homem duplo, a mulher dupla e o homem-
mulher, isto é, o andrógino. Eram redondos, 
com quatro braços e quatro pernas e dois 
rostos numa só cabeça. Vigorosos, sentindo-
se completos, decidiram subir ao céu. Foram 
punidos por Zeus que os cortou pela metade, 
voltando-lhes o rosto para o lado onde os 
cortara, deixando-os com os órgãos sexuais 
voltados para trás. Desde então, cada metade 
não fez senão buscar a outra e, quando se 
encontravam, abraçavam-se no frenesi do 
desejo, procurando a união, morrendo de 
fome e inanição nesse abraço. Para evitar 
que a raça dos humanos se extinguisse, 
Zeus permitiu que Eros colocasse os órgãos 
sexuais voltados para frente, concedendo-
lhes a satisfação do desejo e a procriação. 
Eros restaurou a unidade primitiva e nos faz 
buscar nossa metade perdida: os que vieram 
dos andróginos, amam o sexo oposto, os que 
vieram dos homens e mulheres duplos, amam 
os de mesmo sexo. O amor é desejo e unidade 
e indivisão. Encontrar nossa metade: eis nosso 
desejo. Ao deus que isto nos propicia, todo 
nosso louvor”. (PLATÃO, 2019, p. 15-23)

Aristófanes, grande dramaturgo que foi, traz 
por meio dessa narrativa, uma adaptação do mito 
da alma gêmea, trazido por Platão, em O banquete, 
que acaba atribuindo a sexualidade toda uma 
mística, de buscar no outro o que foi retirado do 
eu individual e proibido, a fim de realizar o desejo 
de ser um indivíduo completo. Fica claro desde a 
antiguidade, que a natureza sexual do humano como 
ser, é fundamental para sua plena caracterização da 
personalidade.

Partindo então para uma contextualização 
de antecedentes históricos, observando relatos  de 

Hipócrates e Heródoto que, já na antiguidade 
mencionaram à doença dos Scythes, relativa a uma 
“proto” identidade de gênero, Tereza Rodrigues 
Vieira, citando Maradon de Montyel, a descreveu:

“… Encontramos no Cáucaso indivíduos 
que após terem gozado por algum tempo de 
todos os atributos da virilidade, os perdem 
antes da idade, veem sua barba cair, seus 
traços murcharem, seus desejos amorosos 
se apagarem, sua voz enfraquecer, seu corpo 
perder a força e a energia própria ao seu 
sexo, e que chegam enfim a deixar aqueles 
com quem dividiam outrora o prazer e o 
trabalho, trajando-se como mulher, como 
eles revestiram a fraqueza, colocando toda sua 
felicidade para assimilar às mulheres e para 
dividir suas ocupações.” (VIEIRA, 1996, p. 
17) 

Obviamente que a situação não condiz com 
a realidade atual, mas serve como parâmetro de 
conscientização de que na antiguidade, a questão 
do gênero, sexo e identidade sexual já era observada 
e discutida, ainda que implicitamente. Tereza 
Rodrigues Vieira transcreveu em sua obra o que 
Filono, filósofo de Alexandria, escreveu ao se referir 
à Grécia Antiga:

“Salvo uma possível cura para o adornamento 
externo, devem os insatisfeitos com o seu papel, 
recorrerem sem constrangimento a qualquer 
expediente para mudar artificialmente para 
fêmea sua natureza de homem (…). Alguns 
deles, desejando uma completa transformação 
em mulher, amputaram os próprios órgãos de 
geração.” (VIEIRA, 1996, p. 17)

Na modernidade, François Timoléon, o 
Abade de Choisy, que se apresentava como Madame 
de Sancy ou Condessa de Barres, aos trinta e dois 
anos tornou-se embaixador de Luís XIV no Sião. 
Foi educado pela mãe como uma menina, e assim 
se apresentava, com vestimentas que destacassem 
os glúteos, ombros e peito, utilizava essa sua 
feminilidade para conquistar as damas. Em suas 
Memórias do Abade de Choisy Vestido de Mulher 
(CHOISY, 2009), lembra de suas libertinagens, 
mas em nenhum momento se afirma como mulher, 
tampouco necessitava de ser reconhecido como tal.

No Brasil, um dos casos mais famosos de 
transexualidade, podemos citar a modelo  Roberta 
Close, ela que nasceu ele, e tornou-se símbolo sexual 
brasileiro dos anos 80. Lucia Rito, autora de sua 
biografia Muito Prazer, Roberta Close (RITO, 1998), 
narra a forma que Roberta descreve a si mesma:

“Além de não ter testículos aparentes, nunca 
tive sêmen, nem mesmo ereção. O que eu tinha era 
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um pênis do tamanho do de um recém-nascido pelo 
qual urinava. Com 12 anos, com alguma ajuda de 
hormônios, meus seios começaram a se desenvolver. 
Nunca tive pêlos nas pernas, nem barba, nem bigode, 
nem pomo de adão. A minha voz nunca mudou. Na 
minha cabeça, o meu corpo era de uma menina. 
É só observar minha testa, estreita como a de uma 
mulher, e a conformação de todos os meus dentes. 
Não tenho sinais masculinos no meu corpo.” (RITO, 
1998, p. 40)

Entretanto, a própria Roberta não se vê como 
transexual, mas segundo ela, é “hermafrodito”, o que 
na linguagem técnica seria uma pessoa intersexual. 
Explicou que a ambiguidade nos seus órgãos 
genitais externos, eram parcialmente masculinos, 
com aparência feminina. Ainda assim, não estaria 
de acordo a nomenclatura intersexual, sendo a 
transexual a mais adequada, visto que ela apresenta 
o cariótipo “46XY”, não sendo a ambiguidade 
biológica aparente suficiente para determinar a 
intersexualidade. 

Voltando para o século XIX, foi nessa 
época que esses comportamentos se tornaram 
matéria da medicina, utilizando-se de um prisma 
etiológico, estudaram sua evolução histórica. Em 
1985, no Congresso de Psiquiatria e Neurologia de 
Língua Francesa, os organizadores Jacques Breton, 
Charles Frohwirth e Serge Pottiez, descreveram 
a transexualidade em três épocas (BRETON, 
POTTIEZ, FORHWIRTH, 1985 p.33-37).

A primeira época, das monomanias, a do 
delírio parcial e psicose limitada a uma ordem de 
fatos. A segunda época é definida pelas perversões 
sexuais, da qual Félix Abraham distingue grupos 
de travestis, em sua obra As Perversões Sexuais. 
O mesmo foi quem operou pela primeira vez, 
transexuais considerados por ele como ‘travestis 
extremos’, comportamento definido como “as 
formas mais acentuadas do travestismo total se 
encontram naqueles que querem modificar não 
apenas sua aparência artificial, mas também a 
natural, a epiderme de seu corpo...” Infelizmente, 
com o advento do nazismo, não foi possível saber 
como reagiram seus pacientes. A terceira época é a 
mais semelhante a nossa realidade do século XXI, 
onde a expressão Transexualismo (hoje já em desuso) 
foi consagrada por BENJAMIN e GUTHEIL, no 
simpósio da American Journal of Psychotherapy, n. 
8, The psychologic background of transsexualism 
and travestism (GUTHEIL, 1954 p. 231-239), e 
Transvestism and transsexualism as psycho-somatic 

and somatopsychic syndromes (BENJAMIN, 1954 
p. 219-230), substituindo termos como transexismo, 
contrasexismo, travestismo extremo, inversão 
psíquica, etc.

Nos dias atuais, a forma adequada para se 
referir a condição de transexual é transexualidade, já 
que houve a substituição da terminologia transexual-
ISMO que denota doença. Tanto o é, que o CID-
11, de 2018, removeu a transexualidade da categoria 
de ‘transtornos mentais’ e passou a integrar o de 
‘condições relacionadas a saúde sexual’, classificada 
como “incongruência de gênero”, e sendo descrita 
como “Gender incongruence is characterized by 
a marked and persistent incongruence between an 
individual’s experienced gender and the assigned 
sex. Gender variant behaviour and preferences alone 
are not a basis for assigning the diagnoses in this 
group”(CID- 11,2018). Um grande passo para a 
inclusão dos integrantes dessa minoria sexual.

2 PROBLEMÁTICA E RECONHECIMENTO LEGAL

Se faz necessário, antes de verificar a questão 
jurídica, iniciar a discussão expondo a Resolução 
N°1 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, de 
29 de janeiro, que estabeleceu normas para atuação 
para psicólogos em relação às pessoas transexuais e 
travestis, onde em seu Art. 1º dita que os psicólogos 
“atuarão contribuindo com seu conhecimento para 
uma reflexão voltada à eliminação da transfobia e 
do preconceito em relação às pessoas transexuais e 
travestis” (CFP, 2018).

A psicologia já vem se mostrando apta e 
disposta a modificar o pensamento contemporâneo 
a respeito da transexualidade e desconstruir o tabu 
da sexualidade.

Seguindo para a esfera do Direito, 
argumentaremos o direito fundamental à 
identidade de gênero e do livre desenvolvimento 
da personalidade, observando a Carta Maior. 
Alguns autores trazem a proteção dos direitos da 
personalidade da pessoa transexual relacionado 
ao direito ao próprio corpo, no caso de Santos 
Cifuentes, enquanto Jacques Robert argumenta que 
o direito de autoafirmação como cidadão transexual, 
inclui-se no direito à identidade pessoal. José Adércio 
Leite Sampaio por sua vez, entende que as questões 
jurídicas são decorrentes do direito à vida privada 
e à intimidade. Dessa forma, adotamos uma ideia 
mista, englobando essas teses de modo pertinente 
e adequado, sem desmerecer nenhuma teoria bem 
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fundamentada que apresente alguma discordância 
delas (ARAÚJO, 2000 p. 40-52).

Partindo do princípio do pluralismo político, 
qualquer indivíduo pode desenvolver sua identidade. 
É o princípio basilar do Estado Democrático de 
Direito, que prevê justamente a diversidade nos 
grupos sociais.

A Constituição, em seu Artigo 1º, incisos 
II, III e V prevê a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana e o pluralismo político, respectivamente. 
Ao tratar da cidadania, a priori indaga-se: como 
uma pessoa que é marginalizada, discriminada e 
desamparada exerce sua cidadania de maneira digna? 
Que cidadania será exercida pela pessoa transexual, 
que com o nome civil em desacordo com o gênero, 
sendo denegado pela sociedade civil o direito ao 
nome social, como ter acesso à saúde, a educação, ao 
trabalho, segurança? A sociedade, que tanto ignora 
essa população, que não os enxerga, como alguém 
tão invisível incomoda tanto o status quo?

Seguindo da cidadania para a dignidade da 
pessoa humana, se o sujeito não possui cidadania 
digna, como alegar vida humana digna? Não é 
possível. Ser reconhecido pelo nome que o identifica 
como PESSOA, a luta, para ser reconhecido como 
indivíduo que é, que tem sua personalidade negada, 
sua identidade desrespeitada, a população trans luta 
pelo direito de ser identificada como pessoa humana. 
Afinal, que sociedade nega a humanidade de uma 
pessoa? Não entraremos nesse mérito, mas parece 
que a reivindicação pela posse e porte de armas e 
drogas é mais relevante aos olhos da população que 
a dignidade das pessoas travestis e transexuais em 
reivindicar o nome social.

Por fim, o pluralismo político, serviria como 
a harmonização das diferenças sociais, individuais, 
econômicas, culturais, etc. Importante que 
pluralismo político não remete a pluralismo jurídico, 
não obrigando-os a desenvolver-se de mãos dadas. As 
convergências e divergências são elementos únicos, 
que desempenham papel vital para operarmos o 
sistema jurídico único, delimitado hierarquicamente 
exatamente pela Carta Maior, na qual cabe tudo 
acima já mencionado. O Estado-Nação não pode 
contrariar a dinâmica democrática operacional da 
Constituição, sendo absurdo pensar que o Estado 
não deve se atentar ao pluralismo, de qualquer forma 
que o seja. O contrato social firmado pressupõe 
compromissos entre constituintes com interesses 
e ideais diferentes, afirmando o pluralismo em 
consonância com o ideal jurídico democrático.

Em suma, a pessoa de identidade trans pode 
vir ou não a expressar seu desejo de adequação 
sexual (psicológica– física), decidir ou não realizar os 
procedimentos para adequação da identidade com 
sua aparência, e reivindicar ou não o reconhecimento 
social de acordo com a personalidade adotada.

Dessa forma, a pluralidade política compõe 
não somente interesses inerentes a garantias coletivas 
e a harmonia dessas, mas também comporta os 
interesses individuais, do cidadão individualmente 
digno, esse que pode manifestar seu pluralismo como 
bem preferir e se sentir bem, na medida em que não 
seja ilícita, violenta, vexatória ou discriminatória. 
Então, o indivíduo que ao se identificar ou não com 
um gênero, com uma identidade perante a sociedade, 
de como quer ser visto e tratado, está minimamente 
de acordo com o pluralismo que permite-se que assim 
o seja. Dessa forma, quem é contrário a manifestação 
da identidade do gênero do qual se identifica, estaria 
afirmando-se em TOTAL CONTRARIEDADE 
AO PLURALISMO POLÍTICO previsto na Lei 
Máxima.

Adotando uma visão constitucionalista 
moderna, o direito fundamental à identidade de 
gênero, embora não expresso textualmente na 
Constituição, decorre dos princípios já citados, da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da igualdade 
(art. 5º, caput), da vedação das discriminações odiosas 
(art. 3º, IV) e da liberdade (art. 5º, caput). Assim, 
partindo da ideia de estar garantida a identidade 
de gênero no texto constitucional, seguindo aos 
Direitos Sociais, elencados nos artigos 6º ao 11 da 
Constituição Federal.

Nos interessa aqui, o art. 6º, que definem os 
direitos sociais:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. (BRASIL, 
CONSTITUIÇÃO, 1988)

Nesse trabalho a discussão se volta sobre 
a inclusão e o uso do nome social na educação. É 
sabido que o indivíduo constrói sua identidade no 
decorrer de sua vida através de inúmeros fatores 
sociais, mas principalmente, o indivíduo tem sua 
identidade auferida pelo NOME. O nome está ligado 
diretamente à identidade do indivíduo e é a ferramenta 
própria da exteriorização dela, pois por meio do 
nome, ele se apresenta em sociedade, e é identificado 
por ele no convívio social. Carlos Roberto Gonçalves 
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nos ensina que “o ordenamento jurídico brasileiro 
promove o nome como direito da personalidade e 
garantia da identidade pessoal como designação ou 
sinal exterior pelo qual a pessoa identifica-se no seio 
da família e da sociedade”(GONÇALVES, 2007, p. 
123-124). No entanto, quando o nome atribuído ao 
indivíduo no nascimento, identificando-o com seu 
sexo biológico, não condiz com sua identidade de 
gênero, nos deparamos com o nome social.

O nome social tem sido reivindicado pelas 
pessoas travestis e transexuais para serem reconhecidas 
perante a sociedade com relação direta ao gênero 
com o qual se identificam. Esse reconhecimento 
não cabe somente a sociedade e a terceiros, mas 
inclusive à própria pessoa, que reconhece a si mesma 
através do nome social. Sendo assim, essa busca pela 
denominação adequada é a perfeita manifestação do 
direito fundamental à identidade de gênero, do livre 
desenvolvimento da personalidade e do pluralismo 
político. A partir daí, a utilização do nome social 
para fins jurídicos trouxe várias críticas e discussões 
por parte da doutrina mais conservadora. A 
dificuldade se encontra em admitir que o indivíduo 
que é reconhecido socialmente pelo nome social, seja 
desta forma reconhecido pelo Estado. A dificuldade 
em questão é fundada no preconceito em aceitar que 
travestis e transexuais utilizem o nome social para 
fins jurídicos, contrariando o próprio ordenamento 
jurídico, que admite outras formas de expressão do 
elemento identificador do indivíduo, que não o nome 
civil. O reconhecimento social de denominação 
alheia ao nome civil exige que ela seja utilizada para 
fins lícitos, como ocorre com os pseudônimos dos 
artistas. Verifica- se o Código Civil:

Art. 16 Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome;
Art. 17 O nome da pessoa não pode ser 
empregado por outrem em publicações ou 
representações que exponham ao desprezo 
público, ainda quando não haja intenção 
difamatória.
Art. 19 O pseudônimo adotado para atividades 
lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
(BRASIL, CÓDIGO CIVIL, 2002)

Assim, observando o comportamento social 
quanto o respeito a essas três normas citadas, verifica-
se um total descaso. Incontáveis notícias e matérias 
de reportagens referentes a travestis e transexuais, que 
quase em sua maioria são de violência e discriminação 
– assunto que trataremos adiante – vinculam a pessoa 
ao nome civil, expondo-o em discordância com 
a identidade de gênero assumida pelo indivíduo, 

incluindo o nome social a parte, ou as vezes nem 
isso, trazendo um caráter vexatório e degradante para 
a pessoa vinculada. Apesar de tudo, a Resolução nº 
270/2018 do CNJ já dispõe do uso do nome social 
pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias 
dos serviços judiciários, assegurando a possibilidade 
do uso do nome social, conforme verifica-se:

Art. 1º Fica assegurada a possibilidade de uso 
do nome social às pessoas trans, travestis e 
transexuais usuárias dos serviços judiciários, 
aos magistrados, aos estagiários, aos servidores 
e aos trabalhadores terceirizados do Poder 
Judiciário, em seus registros funcionais, 
sistemas e documentos, na forma disciplinada 
por esta Resolução. Parágrafo único. Entende-
se por nome social aquele adotado pela pessoa, 
por meio do qual se identifica e é reconhecida 
na sociedade, e por ela declarado (BRASIL, 
CNJ, 2018).

O Ministro da Educação à época, por meio 
da Portaria n° 1.612, em novembro de 2011, 
reconheceu o direito à escolha de tratamento nominal 
nos atos e procedimentos aos agentes públicos deste, 
assegurando a utilização do nome social nas situações 
descritas (grifos nossos). Ficando resolvido que:

Art. 1º Fica assegurado às pessoas transexuais 
e travestis, nos termos desta portaria, o direito 
à escolha de tratamento nominal nos atos e 
procedimentos promovidos no âmbito do 
Ministério da Educação.
§ 1º Entende-se por nome social aquele 
pelo qual essas pessoas se identificam e são 
identificadas pela sociedade.
§ 2º Os direitos aqui assegurados abrangem os 
agentes públicos do Ministério da Educação, 
cabendo às autarquias vinculadas a esta Pasta 
a regulamentação da matéria dentro da sua 
esfera de competência.
Art. 2° Fica assegurada a utilização do nome 
social, mediante requerimento da pessoa 
interessada, nas seguintes situações:
I – cadastro de dados e informações de uso 
social; II – comunicações internas de uso 
social;
II– endereço de correio eletrônico;
III– identificação funcional de uso interno do 
órgão (crachá); V – lista de ramais do órgão; e
VI – nome de usuário em sistemas de 
informática.
§ 1º No caso do inciso IV, o nome social 
deverá ser anotado no anverso, e o nome civil 
no verso da identificação funcional.
§ 2º A pessoa interessada indicará, no 
momento do preenchimento do cadastro 
ou ao se apresentar para o atendimento, o 
prenome que corresponda à forma pela qual 
se reconheça, é identificada, reconhecida e 
denominada por sua comunidade e em sua 
inserção social.
§ 3º Os agentes públicos deverão tratar a 
pessoa pelo prenome indicado, que constará 
dos atos escritos.
§ 4º O prenome anotado no registro civil 
deve ser utilizado para os atos que ensejarão a 
emissão de documentos oficiais, acompanhado 
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do prenome escolhido.
§ 5º Em 90 (noventa) dias devem ser tomadas 
as medidas cabíveis para que o nome social 
passe a ser utilizado em todas as situações 
previstas nesta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da 
sua publicação. (BRASIL, MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2011).

Todavia, mesmo com essa Portaria do MEC, 
ainda existem muitos obstáculos no desenvolvimento 
educacional da pessoa travesti-transexual. Dado o 
preconceito e discriminação que acompanham desde 
cedo a formação da pessoa, o meio escolar é o primeiro 
a segregar os indivíduos, portanto o primeiro a ser 
abandonado. Oras, se o ambiente escolar, que educa, 
falha com essas pessoas, seria inocência acreditar que 
a sociedade por si só as acolheriam. Sem um futuro 
profissional digno, visto que foram privadas de ser 
educadas, abandonadas, elas partem para o estigma 
social padrão dessa comunidade: a prostituição e 
marginalização.

Se encontra enraizado no pensamento do 
brasileiro que a travesti é marginalizada e profissional 
do sexo, que vive em meio a violência e sofrimento. 
São meias verdades, visto que de fato, privado de sua 
educação, o indivíduo corre grandes riscos de ser 
marginalizado e ser discriminado; Agora imagine esse 
indivíduo sendo alguém transexual, o risco aumenta 
consideravelmente.

Relatos de transexuais, nos ajudaram a noticiar 
que sua infância e a adolescência foram marcadas por 
conflitos, discriminação, isolamento e depressão. 
Não somente, no contexto familiar, a não aceitação 
e não entendimento por parte da família, que seriam 
os pilares do sujeito, a quem ele corre quando se 
depara com os problemas da vida, que em muitos 
casos acabam por expulsá-los do lar, contribuindo 
significativamente para a marginalização precoce 
desses jovens. O ambiente escolar, que seria então, 
a segunda casa, o último refúgio, também não 
cumpriu com o que se esperava. Para as pessoas 
trans, a escola é sentida como um pandemônio, um 
ambiente hostil. O que se vivia no ambiente familiar 
se tornou cotidiano também do ambiente escolar e 
social. Rita (nome fictício), relata no artigo de Liliana 
Lopes Pedral Sampaio e Maria Thereza Ávila Dantas 
Coelho (SAMPAIO, COELHO, 2013), situações e 
cenas de diversas agressões físicas e morais. Conta “... 
eu era execrada da porta do colégio até o ponto de 
ônibus porque os ônibus paravam e me xingavam. 
Isso eu tinha uns 15, 16 anos e foi horrível... em 
muitos momentos eu estava sentada sozinha e 

chegava alguém pra me ofender gratuitamente, 
ofender minha mãe.” Quantas vezes a população 
travesti e transexual tem e teve de ouvir que “havia 
algo de errado com elas”; Na Turquia, realizaram 
um estudo com pessoas transexuais female-to-male, 
e observaram que todas as participantes tinham 
capacidade intelectual normal, e que a depressão 
era a comorbidade mais frequente (YÜKSEL, 
KULAKSIZOGLU, SAHIN E TÜRKSOY, 2000. 
p. 279-290).

Em uma pesquisa a respeito da política 
pública do uso do nome social nas escolas 
municipais de Belo Horizonte, Cláudio Eduardo 
Resende Alves, Guilherme Freitas Silva e Maria 
Ignez Costa Moreira, encontraram vários conflitos 
de informações e registros na administração escolar. 
Esses identificaram a ausência de seis importantes 
estratégias que poderiam contribuir na esfera 
administrativa para a conscientização e respeito 
quanto a população LGBT+ , sendo os itens:

1. Estratégia de divulgação da normativa nos 
equipamentos públicos e na comunidade 
local; 2. Orientações sobre a importância 
do uso do nome social no trato interpessoal; 
3. Orientações sobre o uso do banheiro 
na escola, uma vez que os banheiros são 
organizados binariamente por gênero e a 
travestilidade e a transexualidade colocam 
em xeque essa normatização, demandando 
da escola a produção de outros mecanismos 
de organização e de funcionamento; 4. 
Prazo mínimo para inclusão do nome social 
nos documentos escolares, pois a demora 
pode gerar desconforto para o requerente; 5. 
Formulário próprio e institucionalizado nas 
secretarias das escolas para o requerimento 
do uso do nome social; 6. Elaboração de um 
manual básico norteador das questões teóricas 
de gênero e sexualidade, em que conceitos 
e noções terminológicas pertinentes a esse 
campo de estudos sejam explicitados. (ALVES, 
SILVA, MOREIRA,2016, p. 325-340)

A política de utilização do nome social evita 
situações constrangedoras, ainda mais no âmbito 
escolar, pois identificado pelo nome civil, a pessoa 
travesti e transexual são compelidos a expor sua 
privacidade e intimidade, abalando sua saúde 
psicológica e posição social, excluindo-os do convívio 
social e educacional formal. Disso, a ideia é que com 
essa política, minimize a evasão escolar e traga de volta 
aos bancos escolares travestis e transexuais que ainda 
não concluíram seus estudos ou que desejam realizar 
um curso profissionalizante, permitindo construir um 
futuro profissional digno, usufruindo integralmente 
de sua existência como ser humano digno.

Na problemática da saúde pública, estamos 
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cientes que a transexualidade não é mais classificada 
como doença, ou desvio ou transtorno, ou algo 
prejudicial ao desenvolvimento saudável do 
indivíduo como ser humano, mesmo assim, observa-
se que a maioria do material encontrado para 
conscientizar a comunidade a respeito de pessoas 
travestis e transexuais refere-se basicamente sobre 
um grupo de risco para HIV, doenças sexualmente 
transmissíveis, prostituição, dependência química e 
depressão. A sociedade só afasta o papel de cidadão 
dessas pessoas, pois automaticamente reduzem seu 
papel social à marginalidade e prostituição, gerando 
um grande caso para a saúde pública, e constante 
demanda de assistência social.

3 CONCEITOS, PRECONCEITOS E ESTATÍSTICAS

Um breve parênteses para esclarecer e 
introduzir alguns conceitos fundamentais: a) sexo, 
b) gênero e c) orientação sexual; Sexo, sendo o 
sexo biológico, de nascimento, classificado de 
forma binária entre macho e fêmea, distinguindo 
as características fisiológicas naturais; Gênero, é a 
forma como o indivíduo exterioriza em sociedade 
o “ser homem” e “ser mulher”, não se confundindo 
com sexo, já que este é associado ao sexo biológico 
através de aspectos físicos e anatômicos, enquanto 
aquele, relaciona-se a aspectos sociais, a maneira que 
o indivíduo se comporta socialmente (como homem, 
como mulher, ambos ou ainda nenhum); Por fim, 
a orientação sexual refere-se a atração afetiva, 
emocional, sexual do indivíduo por outro de sexo 
igual (homo), diferente (hétero) ou ainda por ambos 
(bi).

Assim, é perfeitamente normal e compreensível 
que a pessoa possa ser um homem, gay e feminino, 
sendo assim, uma mulher transexual lésbica, visto 
que se identifica como mulher, e é. Ou ainda uma 
mulher, hétero, masculina, um homem trans que 
se relaciona com mulheres. O rol é imenso, e é 
considerado exemplificativo. Isso pode soar confuso 
no pensamento do leigo, em que se vive alheio ao 
universo das minorias sexuais, ainda mais quando 
desconhece do padrão heteronormativo atribuído 
a sociedade. Esse comportamento heteronormativo 
nada mais é que a semente do preconceito sexual, 
onde o sujeito que não for homem, hétero e 
masculino, ou mulher, hétero, feminina, está em 
discordância e não pertence ao padrão social. O 
indivíduo transexual é uma minoria inclusa em 
outra minoria por conveniência. A transexualidade 

não tem a ver com ser gay, lésbica ou bissexual, visto 
que trata-se de gênero e não orientação sexual, mas 
por lutar por direitos e garantias similares, esses são 
membros do grupo LGBTI+.

Estranho de se notar que, como uma minoria 
na sociedade brasileira, sendo uma ‘‘exceção’’, a 
maior passeata em prol dessa comunidade – a Parada 
do Orgulho Gay, só perde para a Fórmula 1 como 
atrativo de receita e público para o município de São 
Paulo – se encontram em situação de vulnerabilidade, 
sendo preocupante que o Brasil é o país que 
comete o maior número de crimes em razão da 
discriminação sexual (homofobia e transfobia), e 
isso já foi constatado por grandes instituições, como 
foi em 2017, registrado pela ONG Transgender 
Europe (RÁDIO SENADO, 2018).

Em 2010, a Fundação Perseu Abramo 
realizou uma pesquisa em que questionava-se a 
existência ou não de preconceito contra as pessoas 
LGBT+ no Brasil. Quase a totalidade das pessoas 
responderam afirmativamente: 93% acreditam que 
existe preconceito contra travestis, contra transexuais 
91%, contra gays 92%, contra lésbicas 92%, e 
contra bissexuais 90%. O interessante é que ao serem 
perguntados se eram preconceituosos, apenas 29% 
admitiram preconceito contra travestis, 28% contra 
transexuais, 27% contra lésbicas e bissexuais, e 26% 
contra gays. Constata-se nitidamente enraizado 
em nossa cultura a prática da dissimulação para 
“normatização” social – leia-se erradicar diferenças 
– fundamentada por três componentes que atuam 
na conduta humana. São eles, a crença, uma 
opinião convicta com fundamento subjetivo e raso 
de evidência; os valores, expressos como padrões 
sociais aceitos pelo indivíduo e sociedade; e por 
fim, os costumes, que são atitudes com valor social 
consagrado pela tradição entre os indivíduos, de 
diferentes gerações, ou não (VENTURI, 2010).

Trazendo a discussão da violência e preconceito 
para a atualidade, checamos o relatório parcial de 
mortes LGBTI+ do Brasil, fornecido pelo Grupo 
Gay da Bahia (GGB), intitulado Relatório parcial por 
ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia. 
O relatório nos traz uma pesquisa de mortes LGBT+ 
no Brasil do período de janeiro até quinze de maio de 
2019. Foram documentadas 141 mortes, incluindo 
homicídios e suicídios, dado que a população LGBT 
possui quatro vezes mais chances de vir a cometer 
suicídio que heterossexuais. Essas mortes voluntárias 
têm como razão principal a discriminação. Além dos 
141 casos confirmados, foram observadas também 
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dezoito casos de supostas mortes que se encontram 
aguardando averiguação mais detalhada.

Essas estatísticas confirmam o Brasil como o 
campeão mundial de mortes de LGBTI, e seguindo 
o documento, a expectativa da distribuição desses 
dados da pesquisa é para que a LGBTIfobia seja 
equiparada legalmente ao crime de racismo, para 
que seja diminuída essa epidemia, que levou à morte 
de um LGBTI+ a cada 23 horas. Encerrando com 
os dados das estatísticas, das 141 mortes relatadas, 
126 foram homicídios e 15 suicídios. Das vítimas, 
77 eram gays, 52 travestis-transexuais, 10 lésbicas 
e 2 heterossexuais confundidos com gays. Quanto 
a cor, 44 eram brancos, 37 pardos e 10 pretos 
(Nomenclatura adotada pelo IBGE). Os estados 
mais violentos em números absolutos são, São Paulo, 
Bahia, Pará e Rio de Janeiro.

Não sendo suficiente a violência e 
discriminação pela população brasileira em geral, o 
discurso preconceituoso alcançou novos patamares 
com o Presidente democraticamente eleito, Jair 
Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), que 
sugeriu em abril de 2019 que o Brasil não poderia 
ser visto no exterior como o país do turismo gay, 
mas o turismo sexual “padrão”, isto é, de mulheres 
e crianças, seria tolerado. “O Brasil não pode ser o 
país do turismo gay. Quem quiser vir fazer sexo com 
uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar 
conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro.” 
Ao que parece, ser o país que mais mata pessoas 
LGBTI+ é o paraíso dessa comunidade. É também 
curioso esse interesse em combater direcionadamente 
o turismo sexual, visto que em 2013, estavam sendo 
ofertados cursos gratuitos de inglês para prostitutas 
que atuariam durante a Copa do Mundo de 2014, 
sediada no Brasil.

4 A CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL 
COMO PRÉ-REQUISITO PARA ALTERAÇÃO DE 
PRENOME NO REGISTRO CIVIL

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, 
em julgamento da ADI n. 4.275, decidiu pela 
inexigibilidade de cirurgia de transgenitalização ou 
de tratamentos hormonais ou patologizantes para 
alteração do prenome e do sexo no registro civil. 
Assim, com o objetivo de adequar a averbação da 
alteração de prenome e gênero no Registro Civil de 
Pessoas Naturais, o Conselho Nacional de Justiça 
publicou o Provimento n. 73 de junho de 2018. 
Analisando o Provimento, mister se faz disponibilizar 

os tópicos referentes à nossa pesquisa. São eles o Art. 
2º e parágrafos, Art. 3º parágrafo único, Art. 4º e 
parágrafos, e Art. 6º, que tratam da capacidade do 
requerente para alteração do registro, como e onde 
poderá ser lavrado a averbação do prenome, e a 
possibilidade de recusa do registrador do RCPN 
(grifos nossos).

Art. 2º – Toda pessoa maior de 18 anos 
completos habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil poderá requerer ao ofício do 
RCPN a alteração e a averbação do prenome 
e do gênero, a fim de adequá-los à identidade 
autopercebida.
§ 1º A alteração referida no caput deste artigo 
poderá abranger a inclusão ou a exclusão 
de agnomes indicativos de gênero ou de 
descendência.
§ 2º A alteração referida no caput não 
compreende a alteração dos nomes de família 
e não pode ensejar a identidade de prenome 
com outro membro da família.
§ 3º A alteração referida no caput poderá ser 
desconstituída na via administrativa, mediante 
autorização do juiz corregedor permanente, 
ou na via judicial.
Art. 3º – A averbação do prenome, do gênero 
ou de ambos poderá ser realizada diretamente 
no ofício do RCPN onde o assento foi 
lavrado.
Parágrafo único. O pedido poderá ser 
formulado em ofício do RCPN diverso do 
que lavrou o assento; nesse caso, deverá o 
registrador encaminhar o procedimento ao 
oficial competente, às expensas da pessoa 
requerente, para a averbação pela Central de 
Informações do Registro Civil (CRC).
Art. 4º – O procedimento será realizado com 
base na autonomia da pessoa requerente, 
que deverá declarar, perante o registrador do 
RCPN, a vontade de proceder à adequação 
da identidade mediante a averbação do 
prenome, do gênero ou de ambos.
§ 1º O atendimento do pedido apresentado ao 
registrador independe de prévia autorização 
judicial ou da comprovação de realização 
de cirurgia de redesignação sexual e/ou de 
tratamento hormonal ou patologizante, 
assim como de apresentação de laudo médico 
ou psicológico.
§ 2º O registrador deverá identificar a pessoa 
requerente mediante coleta, em termo 
próprio, conforme modelo constante do 
anexo deste provimento, de sua qualificação 
e assinatura, além de conferir os documentos 
pessoais originais.
§ 3º O requerimento será assinado pela pessoa 
requerente na presença do registrador do 
RCPN, indicando a alteração pretendida.
§ 4º A pessoa requerente deverá declarar a 
inexistência de processo judicial que tenha por 
objeto a alteração pretendida.
§ 5º A opção pela via administrativa na 
hipótese de tramitação anterior de processo 
judicial cujo objeto tenha sido a alteração 
pretendida será condicionada à comprovação 
de arquivamento do feito judicial.
§ 6º A pessoa requerente deverá apresentar ao 
ofício do RCPN, no ato do requerimento, os 
seguintes documentos:
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I– certidão de nascimento atualizada;
II – certidão de casamento atualizada, se for o 
caso; III – cópia do registro geral de identidade 
(RG);
IV – cópia da identificação civil nacional 
(ICN), se for o caso; V – cópia do passaporte 
brasileiro, se for o caso;
VI – cópia do cadastro de pessoa física (CPF) 
no Ministério da Fazenda; VII – cópia do 
título de eleitor;
IX – cópia de carteira de identidade social, se 
for o caso; X – comprovante de endereço;
– certidão do distribuidor cível do local de 
residência dos últimos cinco anos (estadual/
federal);
– certidão do distribuidor criminal do local de 
residência dos últimos cinco anos (estadual/
federal);
– certidão de execução criminal do local de 
residência dos últimos cinco anos (estadual/
federal);
– certidão dos tabelionatos de protestos do 
local de residência dos últimos cinco anos;
XV– certidão da Justiça Eleitoral do local 
de residência dos últimos cinco anos; XVI 
– certidão da Justiça do Trabalho do local 
de residência dos últimos cinco anos; XVII – 
certidão da Justiça Militar, se for o caso. 
XVI- § 7º Além dos documentos listados 
no parágrafo anterior, é facultado à pessoa 
requerente juntar ao requerimento, para 
instrução do procedimento previsto 
no presente provimento, os seguintes 
documentos:
I– laudo médico que ateste a transexualidade/
travestilidade;
II– parecer psicológico que ateste a 
transexualidade/travestilidade;
III– laudo médico que ateste a realização de 
cirurgia de redesignação de sexo.
§ 8º A falta de documento listado no § 6º 
impede a alteração indicada no requerimento 
apresentado ao ofício do RCPN.
§ 9º Ações em andamento ou débitos 
pendentes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI e XVII do § 6º, não 
impedem a averbação da alteração pretendida, 
que deverá ser comunicada aos juízos e órgãos 
competentes pelo ofício do RCPN onde o 
requerimento foi formalizado.
Art. 6º – Suspeitando de fraude, falsidade, 
má-fé, vício de vontade ou simulação 
quanto ao desejo real da pessoa requerente, o 
registrador do RCPN fundamentará a recusa 
e encaminhará o pedido ao juiz corregedor 
permanente (BRASIL, CNJ, 2018).

Conforme a determinação do CNJ então, 
para que se admita a mudança do prenome e gênero, 
o requerente deve ser maior e capaz, podendo 
realizar a alteração diretamente nos ofícios do 
RCPN (cartórios), apresentando os documentos 
necessários elencados no Art. 4º, §6º, podendo 
apresentar ou não documentos médicos, e nas 
situações que o registrador suspeitar de má-fé do 
requerente, poderá fundamentadamente recusar a 
averbação, encaminhando-a ao juiz corregedor. Uma 
problemática já ultrapassada, mas antes discutia-se 

a possibilidade do indivíduo requerer mudança de 
prenome e gênero para fraudar ou dissimular dívidas 
e outras responsabilidades pessoais auferidas ao 
indivíduo em seu nome. Optou então por resguardar 
essa hipótese, ainda que sucintamente, já que o 
mundo do direito não corresponde exatamente com 
o mundo real material.

Antes mesmo da decisão do STF pela 
inexigibilidade de comprovação de cirurgia de 
redesignação sexual, em fevereiro de 2018 o Decreto 
n. 9.278, que regula a emissão de carteira de 
identidade, em seu Art. 8º, inciso XI, e parágrafo 4º, 
dispôs que, a requerimento, poderia ser incluso na 
Carteira de Identidade o nome social, sem prejuízo 
da menção ao nome civil no verso, não podendo ser 
exigida documentação comprobatória para atender à 
solicitação. 

A respeito da discussão sobre a alteração 
de prenome, a Desembargadora Cristina Tereza 
Gaulia manifestou em seu artigo “Troca de Nome e 
Gênero” uma crítica aos companheiros magistrados, 
elencando quatro passos que todo juiz de direito deve 
seguir para adequar o processo judicial e o próprio 
Direito as revoluções socioculturais, ao Zeitgeist, 
como diria o filósofo Hegel, cobrando uma postura 
ativa dos membros do Poder Judiciário.

“O primeiro passo o juiz dá quando olha para 
uma coisa, pessoa, situação, e admite para si e 
para os outros que não a conhece. O segundo 
passo, ele passa a conhecer que determinada 
situação envolve pessoas e consegue identificar 
o sofrimento, dor e angústia que agridem 
essa gente. O terceiro passo, ocorre quando 
o juiz reconhece ser um Poder do Estado, 
fundamentado na Constituição, percebe que 
pode acabar com o sofrimento das pessoas 
que lhe chegaram pedindo justiça. O quarto 
passo significa pôr de lado questões bizantinas, 
burocrático-teóricas, e, ao receber as ações de 
requalificação propostas, passe a julgá-las no 
mérito, dando as sentenças que as pessoas 
vieram à Justiça buscar.”(GAULIA, 2017, p. 
31-34)

Num passado recente, quando indivíduos 
ingressavam na via judicial para pedir a retificação no 
registro civil, grande parte das decisões indeferiam o 
pedido para a alteração do prenome, usando os mais 
variados fundamentos adequados a subjetividade 
de cada magistrado, desde a impossibilidade 
de procriação, bem como a impossibilidade 
do casamento, que supõe diferença de sexos, 
declarações de impossibilidade jurídica do pedido, 
inconformidade com os Registros Públicos, ausência 
de cirurgia de mudança de sexo, argumentos 
naturalísticos (nasceu homem, é homem). Vale expor 
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uma decisão que indeferiu a retificação no registro 
civil utilizando argumentos naturalísticos:

RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. 
MUDANÇA DE NOME E DE SEXO.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA.
 O homem que almeja transmudar- se em 
mulher, submetendo-se a cirurgia plástica 
reparadora, extirpando os órgãos genitais, 
adquire uma ‘‘genitália’’ com similitude 
externa ao órgão feminino, não faz jus à 
retificação de nome e de sexo porque não é a 
medicina que decide o sexo e sim a natureza. 
Se o requerente ostenta aparência feminina, 
incompatível com sua condição de homem, 
haverá de assumir as consequências, porque 
a opção foi dele. O Judiciário, ainda que em 
procedimento de jurisdição voluntária, não 
pode acolher tal pretensão, eis que a extração 
do pênis e a abertura de uma cavidade similar 
a uma neovagina não tem o condão de fazer 
do homem, mulher. Quem nasce homem ou 
mulher, morre como nasceu. Genitália similar 
não é autêntica. Autêntico é o homem ser do 
sexo masculino e a mulher do sexo feminino, a 
toda evidência. (TJRJ, AC 1993.001.06617, 
Rel. Des. Geraldo Batista, DJ 18/03/1997)

Felizmente, os Tribunais adequaram o 
entendimento sobre a matéria discutida, implantando 
novas orientações a respeito do ajuste do nome e sexo 
da pessoa que realizava a redesignação. O egrégio 
TJPR, expressou seu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO 
DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL 
– MUDANÇA DE NOME E SEXO – 
TRANSEXUAL – POSSIBILIDADE – 
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ABLATIVA 
DANDO CONFORMIDADE DO 
ESTADO PSICOLÓGICO AO NOVO 
SEXO COMO MEIO CURATIVO 
DE DOENÇA DIAGNOSTICADA 
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E DA IDENTIDADE SEXUAL – 
RELEITURA DA LEI DE REGISTROS 
PÚBLICOS AO MANDAMENTO 
CONSTITUCIONAL – MUTABILIDADE 
DO NOME – ALTERAÇÃO PARA 
CONSTAR ALCUNHA – POSSIBILIDADE 
– PROTEÇÃO ALBERGADA PELO NOVO 
CÓDIGO CIVIL –
APELO PROVIDO. A mudança de 
nome, em razão da realização de cirurgia 
de transgenitalização, adequando o estado 
psicológico ao seu novo sexo, no caso de 
transexuais, é possível pelo ordenamento 
jurídico pátrio, como corolário interpretativo a 
partir do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana e do respeito a identidade 
sexual do indivíduo, trazendo com isso, 
releitura hodierna aos dispositivos normativos 
insertos na Lei de Registros Públicos, evitando 
a exposição dos mesmos a situações de chacota 
social diante da desconformidade entre seus 
documentos pessoais e a nova condição 
morfológico-social. (TJPR, AC 3509695 

PR 0350969-5, Des. Rel. Rafael Augusto 
Cassetari, DJ 04/07/2007)

Hoje, estamos mais além, descartando a 
necessidade da cirurgia para alteração de prenome e 
gênero, bastando o interesse em se autodeclarar de 
acordo com a identidade sexual adotada no contexto 
social. Uma melhora no sistema jurídico brasileiro, 
que vive afogado com demandas desnecessárias 
de tutelas jurisdicionais, atrasando as que de fato 
necessitam da atuação do magistrado, para que 
atinjam seu fim social e pacificando a jurisprudência. 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a 
alteração do nome e sexo sem a realização da cirurgia, 
novidade até então; hoje sabe-se que não pode ser 
exigido a cirurgia como requisito para a alteração 
de registro civil. Vale ressaltar que não podem ser 
exigidos a cirurgia como requisito, prontuários 
médicos que caracterizariam o indivíduo como 
portador de doença de ‘transsexualismo’, nem mesmo 
o acompanhamento psicológico e assistência social, 
sendo sua apresentação facultativa para alteração do 
registro conforme fora constatado no Provimento n. 
73/2018 CNJ.

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE 
NASCIMENTO. ALTERAÇÃO DO 
NOME E DO SEXO. TRANSEXUAL. 
INTERESSADO NÃO SUBMETIDO A 
CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRESENÇA. 
INSTRUÇÃO     PROBATÓRIA.     
AUSÊNCIA.     SENTENÇA     CASSADA.   
O reconhecimento judicial do direito dos 
transexuais à alteração de seu prenome 
conforme  o  sentimento  que  eles  têm  de  
si  mesmos,  ainda  que  não  tenham  se 
submetido à cirurgia de transgenitalização, 
é medida que se revela em consonância com 
o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana. Presentes as condições da 
ação e afigurando-se indispensável o regular 
processamento do feito, com instrução 
probatória exauriente, para a correta solução da 
presente controvérsia, impõe-se a cassação da 
sentença. (TJMG, AC 10521130104792001 
MG, Des. Rel. Edilson Fernandes, DJ 
07/05/2014)

Felizmente os Tribunais têm emitido 
entendimentos fundamentados na dignidade da 
pessoa humana e direitos personalíssimos, não se 
restringindo apenas a repetir em suas decisões o texto 
legal, já visualizadas situações em que o julgador, a 
frente de seu tempo, proferiu decisões em desacordo 
ao texto legal vigente, mas atendendo aos Princípios 
Constitucionais, que são fundamentais na resguarda 
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e análise do direito. A esperança é que os operadores 
não só do Direito, mas de qualquer área científica, 
radiem a tolerância, respeito e amor, a fim de buscar 
uma sociedade mais igualitária e justa para todos, que 
eliminem critérios de humanidade, desqualificando 
a condição de pessoa de todos os sujeitos de direito.

CONCLUSÃO

Após o exposto, espera-se que a visibilidade 
para esse problema social amplie consideravelmente 
seu alcance, visto que a pessoa travesti-transexual 
ainda é estigmatizada como grupo de risco, 
vinculados a imagem de promiscuidade, drogas e 
marginalidade. Exigir que o nome da pessoa seja 
respeitado é tarefa fundamental dos operadores e do 
próprio Direito em si.

O objetivo é trazer a ideia platônica de 
exercício de cidadania, que é inserir o cidadão nos 
assuntos da comunidade, de forma que ele seja 
útil e digno, que tenha uma voz e que seja ouvido, 
garantindo sua liberdade individual dentro da 
coletividade que é membro. O cidadão digno merece 
uma educação digna. O nome social é essencial na 
busca de uma educação inclusiva e democrática. 
Uma educação inclusiva permite a equidade sem 
desumanizar diferenças individuais.

Assim, o primeiro passo é garantir que a 
pessoa com incongruência de gênero tenha acesso 
a uma educação digna e capaz de compreender sua 
singularidade sem distingui-los do todo. Não existe ser 
diferente, porque não existe ser normal. Desconstruir 
a ideia de normalidade padrão é fundamental para 
que a sociedade progrida sem excluir. Nas palavras de 
Paulo Freire, “Se a educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”.
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RESUMO

A intersexualidade é caracterizada pelo 
desacordo entre os sexos do indivíduo (fenotípico, 
genético, gonadal). No Brasil, inexistem leis a 
respeito, sendo a Resolução 1664/2003, CFM e 
o Provimento 016/2019, CGJ-TJRS os únicos 
documentos vigentes. Assim, utilizando-se o método 
teórico, buscou-se estudá-los, visando averiguar se 
atendem à dignidade humana do intersexual. Tal se 
justifica pois, é dever de todos e do Estado preservar 
e promover a dignidade. A análise desenvolveu-se 
sob a perspectiva do direito de autodeterminação 
e livre consentimento e, evidenciou-se que, as 
normativas não alcançam a dignidade da pessoa 
intersexo. Portanto, urge- se refletir e legislar sobre a 
intersexualidade.

PALAVRAS-CHAVE

dignidade da pessoa humana; intersexualidade; Provimento 

016/2019, CGJ-TJRS; Resolução 1664/2003, CFM.

ABSTRACT

Intersexuality is characterized by disagreement 
between the individual’s sexes (phenotypic, genetic, 
gonadal). In Brazil, there are no laws in this regard, with 
Resolution 1664/2003, CFM and Provision 016/2019, 
CGJ-TJRS the only documents in force. Thus, using the 
theoretical method, we sought to study them, in order 

to ascertain whether they meet the human dignity of 
the intersexual. This is justified because it is the duty of 
everyone and the State to preserve and promote dignity. 
The analysis was carried out from the perspective of 
the right of self-determination and free consent, and it 
became evident that the rules do not reach the dignity of 
the intersex person. Therefore, there is an urgent need to 
reflect and legislate on intersexuality.

KEYWORDS

dignity of the human person; intersexuality; Provision 016/2019, 

CGJ-TJRS; Resolution 1664/2003, CFM.

INTRODUÇÃO

A sexualidade é um dos aspectos mais 
intrínsecos da personalidade humana. Sua proteção 
é corolário da dignidade da pessoa humana, que 
constitui fundamento do Estado Democrático de 
Direito brasileiro e cláusula geral de direitos da 
personalidade (art. 1º, III, CF).

Neste sentido, a intersexualidade, que é 
caracterizada pelo desacordo entre os vários sexos 
do indivíduo, vale dizer, o fenotípico, o genético, 
o gonadal, o hormonal e cromossômico, deve 
ser tutelada sob este prisma constitucional e 
antropocêntrico.

Apesar disto, o Brasil não possui legislação 
específica sobre os intersexos. Há apenas normas 
sem força legal editadas por órgãos administrativos e 
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fiscalizadores, como o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul (CGJ-TJRS), cujo 
intuito é apenas orientar a conduta de médicos e 
familiares de intersexos.

Diante disto, por meio do método teórico, com 
pesquisas em artigos científicos, teses e dissertações 
sobre o tema, buscou-se analisar\ especificamente a 
Resolução n. 1.664/2003, do CFM e o Provimento 
n. 016/2019 da CGJ-TJRS, a fim de verificar se a 
dignidade da pessoa humana dos intersexos está 
sendo respeitada ou se ainda perpetuam o tratamento 
discriminatório e a invisibilidade jurídica que sempre 
recaiu sobre eles.

Tal se justifica, porque sendo a dignidade da 
pessoa humana fundamento da República Federativa 
do Brasil, é dever de todos, inclusive do Estado, 
preservá-la e promovê-la, incluindo os direitos 
de personalidade (como a sexualidade, o nome, 
a identidade de gênero e a integridade física do 
intersexo) que dela decorem diretamente.

1 A PROTEÇÃO DA SEXUALIDADE E A 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A dignidade da pessoa humana é alicerce do 
Estado Democrático de Direito. O Brasil a elegeu 
como fundamento da República (art. 1º, III, 
CF/88), estabeleceu como objetivo fundamental 
a erradicação da pobreza e da marginalização e de 
redução de desigualdades sociais (art. 3º, III), e a 
não exclusão de quaisquer direitos e garantias, ainda 
que não expressos, mas decorrentes dos princípios 
adotados pelo texto maior. Assim, o constituinte 
optou por uma verdadeira cláusula geral de tutela e 
promoção da pessoa humana, a ser seguida como valor 
máximo pelo ordenamento (TEPEDINO, 2004).

Portanto, a dignidade da pessoa humana pode 
ser definida como o princípio matriz no qual se baseia 
o direito geral da personalidade e de onde irradiam 
todos os direitos fundamentais do ser humano, 
vinculando o Poder Público e os particulares, sejam 
pessoas naturais ou jurídicas. Além disso, como 
o Direito da Pós-Modernidade é voltado para a 
pessoa humana, todo o direito positivado deve ser 
interpretado à sua luz (SZANIAWISKI, 2005).

Nesta senda, a dignidade da pessoa humana 
possui como conteúdo essencial três características: o 
valor intrínseco, a autonomia e o valor comunitário.

A primeira consiste em todos os atributos que 
tornam a pessoa humana um ser único e distinto de 

todas as espécies, uma vez que são capazes de pensar, 
sentir e se comunicar. Enuncia que o “homem é 
um fim em si mesmo” (postulado antiutilitarista) 
e que o Estado existe para o indivíduo e não o 
contrário (postulado antiautoritário). Através do 
valor intrínseco haverá a garantia de todos os direitos 
fundamentais, inclusive de igualdade (BARROSO, 
2014).

O valor intrínseco é o atributo da dignidade 
da pessoa humana que impõe uma abstenção e uma 
prestação por parte do Estado, da comunidade em 
geral e de cada um. Sendo assim, essa abstenção deve 
ser vista como a não intervenção na vida privada do 
indivíduo, a fim de que se preserve sua dignidade, 
liberdade e privacidade, bem como, a não redução 
da pessoa humana a mero instrumento da ação 
própria e de terceiros. Por outro lado, compreende- 
se como prestação o dever de assegurar ao cidadão 
todos os meios para que este tenha o devido respeito 
e a promoção de sua dignidade (SARLET, 2009). 
Deste dever advém o art. 3º, inciso IV, da CF/88, o 
qual traz como objetivo fundamental da República 
promover o bem de todos, sem preconceitos de sexo 
e quaisquer formas de discriminação.

A autonomia manifesta-se através das 
liberdades individuais, como de religião, expressão 
e associação, os direitos sexuais e reprodutivos. 
Os direitos derivados da autonomia podem 
esbarrar-se em normas de conteúdo proibitivo, na 
autonomia privada de outros indivíduos entre si e 
da coletividade. Logo, não são direitos absolutos. 
Porém, é com base na autonomia privada que o 
Direito encontra limites para a interpretação dos 
direitos e liberdades, pois, ao sopesar fatos complexos 
e normas aparentemente contraditórias, a autonomia 
torna-se meio para atingir um equilíbrio adequado 
diante dos fatos. Deste modo, é a autonomia privada 
que protege o indivíduo da interferência estatal 
abusiva (BARROSO, 2014).

Por fim, o valor comunitário consiste em o 
Estado e a comunidade estabelecerem objetivos e 
restrições comuns acerca dos direitos e liberdades 
individuais, em nome da convivência em grupo 
(BARROSO, 2014). Diante disso, há que se ter muito 
cuidado, a fim de que não se sacrifique a autonomia 
privada do indivíduo em prol da comunidade, de 
modo que, haja a funcionalização da dignidade da 
pessoa humana (SARLET, 2009).

Assim, a dignidade da pessoa humana se 
estabelece como cláusula geral de proteção da pessoa 
humana e constitui um dos fundamentos do Estado 
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Democrático de Direito (art. 1º, III, CF/88). Como 
visto, é formada por valor intrínseco, autonomia e valor 
comunitário, os quais, em conjunto, formam todo o 
aspecto de proteção e promoção da pessoa humana. É 
dentro destes aspectos que os direitos à sexualidade, à 
identidade e à autonomia sexuais residem.

De acordo com Tereza Rodrigues Vieira 
(2004), desde os primórdios da humanidade, a 
sexualidade faz parte da pessoa humana. Deste 
modo, deve ser vivida em todos os seus aspectos, 
como manifestação da intimidade, vida privada, 
honra e imagem. Portanto, para a autora, é o aspecto 
mais íntimo e pessoal do ser humano, devendo ser 
respeitada por todos.

Sob esta perspectiva, em âmbito internacional 
foram criados em 2006 os Princípios de Yogyakarta 
que tratam de diferentes aspectos normativos de 
direitos humanos e de sua aplicação a questões 
de orientação sexual e identidade de gênero. 
Consubstanciam-se em uma reinterpretação dos 
Direitos Humanos sob a perspectiva da identidade 
de gênero e da orientação sexual e possuem 
eficácia vinculante aos países signatários, como o 
Brasil. Dentre suas orientações, estabelecem que 
a identidade de gênero e a orientação sexual são 
essenciais à dignidade e humanidade da pessoa e não 
devem ser motivos de discriminação ou abuso.

Assim, para melhor compreender a 
sexualidade, é necessário que se proceda a um 
breve estudo acerca de sexo (enquanto aspecto 
genético, fenotípico, genético e gonadal da pessoa), 
gênero (enquanto aspecto psicossocial do sexo) e de 
identidade sexual.

Segundo Spínola-Castro (2005), o sexo é 
definido pelas gônadas, pelo genótipo ou fenótipo 
e geralmente é estabelecido quando do nascimento, 
através da observação do genital externo. Esta 
observação determinará o sexo de criação, ou seja, 
a identificação ou interpretação que os pais fazem 
do sexo da criança, quando de seu nascimento. 
Com base nisto, seguem os preceitos culturais, 
normalmente incorporados pelo infante na forma 
de comportamentos típicos e atípicos de um ou de 
outro gênero.

O gênero, enquanto conceito, está subdividido 
entre: papel de gênero e identidade de gênero. Papel 
de gênero foi concebido por Jhon Money em 1955, 
como sendo o conjunto de sentimentos, assertivas, 
atitudes comportamentais perante os quais se 
reconhece o indivíduo como “menino ou menina”, 
“homem ou mulher”. Isto independe das conclusões 

obtidas da análise das gônadas. Por outro lado, a 
identidade de gênero é um aspecto psicológico, 
ou seja, um conjunto de crenças, percepções ou 
sentimentos que o indivíduo possui de si mesmo 
(SPÍNOLA-CASTRO, 2005).

O primeiro a empregar o conceito de gênero 
para distinguir o sexo (sentido anatômico) de 
identidade (sentido psíquico) foi Robert Stoller, 
em 1964. Para ele, sexo e gênero devem ser 
independentemente considerados, a fim de se estudar 
os aspectos biológicos, envolvendo os intersexuais, 
e os psíquicos, envolvendo os transexuais. Assim, 
conclui que o gênero prima sobre o sexo (PEREIRA, 
2017).

A identidade de gênero também é definida 
pelos princípios de Yogyakarta (2007, p. 10), da 
seguinte forma:

[...] referida à experiência interna, individual 
e profundamente sentida que cada pessoa tem 
em relação ao gênero, que pode, ou não, 
corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 
incluindo-se aí o sentimento 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 o modo 
de vestir-se, o modo de falar e maneirismos.

Há ainda, o sexo de criação como uma das 
características psicológicas do sexo, que é o modo 
como os pais interpretam a sexualidade do filho e, 
partindo disto, o modo como esta pessoa será criada, 
ou seja, quais objetos serão oferecidos para a criança 
(SUTTER, 1993).

Assim, a identidade nada mais é do que 
o reflexo do binômio natureza (sexo genético, 
fenotípico, endocrinológico) e ambiente (sexo de 
criação). Segundo Money, é necessário que haja a 
confirmação da identidade da criança e o ambiente 
auxilia nesta codificação. No tocante a crianças 
com sexualidade ambígua, a codificação torna-se 
mais difícil em razão de os pais não conseguirem 
identifica-las de um ou de outro sexo, o que acaba 
refletindo nelas. Além disso, a auto-observação 
do próprio corpo faz com que a situação se agrave 
(SUTTER, 1993)

O terceiro elemento integra a identidade 
sexual do indivíduo é o de natureza civil ou legal que 
consta do Assento de Nascimento. Este é definido 
apenas pela observação do aspecto morfológico dos 
genitais externos da criança e traz implicações quanto 
ao sexo da pessoa por toda sua vida civil (FRASER; 
LIMA, 2012).
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A sexualidade, no entanto, vai além das 
genitálias e da materialidade do ato sexual. Abrange 
toda a dimensão da pessoa, seus relacionamentos, 
suas crenças e a posição que ocupa no mundo. É 
um componente fundamental da personalidade 
humana, manifestando-se em todos os momentos 
da vida, seja nas atividades ou nas atitudes de cada 
um (VIEIRA, 2004). Consubstancia-se em direito 
da personalidade, sendo vedado ao Estado interferir 
na vida privada para estabelecer quaisquer regras 
acerca da sexualidade das pessoas individualmente 
consideradas. Pelo contrário, é seu dever promover 
o bem de todos sem preconceitos por razão de sexo 
(entendido de modo amplo, abrangendo também o 
gênero) (art. 3º, IV, CF/88).

Além disso, a proteção e promoção da 
identidade sexual tem por base a autonomia privada, 
corolário da cláusula geral de direitos da personalidade. 
Logo, também constitui um direito inviolável (art. 
5º, X, CF/88), já que a sexualidade decorre do direito 
à intimidade e à privacidade.

Destarte, a proteção da sexualidade é 
necessária para a garantia da dignidade da pessoa 
humana em face das ingerências do Estado e da 
sociedade, os quais, historicamente, vêm invadindo 
a vida privada do indivíduo e ditando-lhe normas 
acerca de sua sexualidade, como será estudado a 
seguir, especialmente em relação ao intersexo.

2 A INTERSEXUALIDADE E SEU TRATAMENTO 
JURÍDICO NO BRASIL

O sistema sexual ocidental, assim como a 
maioria dos sistemas existentes no mundo, admite 
apenas dois sexos, sendo isso aceito como “verdade 
dogmática” e reproduzido por grande parte das 
pessoas (SANTOS, 2013).

Desta forma, as pessoas são medidas, 
reguladas e regradas, meticulosamente, a fim de que 
todas sejam classificadas nas categorias “homem” e 
“mulher” (SANTOS, 2013). Mas, e se, ao nascer, 
o indivíduo não se enquadrar em nenhuma dessas 
definições binárias?

Segundo Damiani e Guerra Júnior (2007, 
s.p.), a Anomalia de Diferenciação Sexual ou 
Intersexualidade é a “situação em que não há acordo 
entre os vários sexos do indivíduo, ou seja, o sexo 
genético, retratado pela sua constituição cariotípica 
46, XX ou 46, XY, o sexo gonadal/hormonal, e o 
sexo fenotípico”. No mesmo sentido, Ana Lúcia 
Santos (2012, p. 14) conceitua a intersexualidade 

como “circunstância em que a concordância 
entre cromossomos sexuais, hormonas sexuais, 
genitália e características sexuais secundárias fogem 
ao estipulado que determina uma pessoa como 
masculina ou feminina, sendo, portanto impossível 
determinar o, digamos, ‘sexo global’ da pessoa”.

Já Sutter (1993) define a intersexualidade 
como o desequilíbrio entre os diferentes fatores 
responsáveis pela determinação do sexo. Baseia 
a ideia na existência do que chama de “estado 
intersexual”, ou seja, quando há um transtorno de 
desenvolvimento sexual em que o indivíduo possui 
tanto caracteres (em sentido amplo) femininos, 
quanto masculinos.

Consoante Damiani e Guerra Júnior (2007) é 
possível existir casos com e sem ambiguidade genital, 
como por exemplo, quem possui síndrome de Turner 
apresenta um cariótipo com perda total ou parcial 
de um dos cromossomos sexuais, em mosaico ou 
não, com gônadas em fita, e, no entanto, seu sexo 
fenotípico é feminino, sem ambiguidade. Outrossim, 
a criança com insensibilidade androgênica parcial 
apresenta cariótipo 46, XY, testículos, e seu sexo 
fenotípico é ambíguo. Ambos são casos de ADS, 
entretanto, um apresenta genitália externa sem 
ambiguidade (feminina) e o outro, com ambiguidade, 
respectivamente.

De acordo com Fausto-Sterling (1993 
apud SANTOS, 2012, p. 14), a Medicina utiliza 
vulgarmente o termo “intersexo” que congloba os 
três tipos de hermafroditismo: hermafroditismo 
verdadeiro (presença de testículo e ovário); pseudo-
hermafroditismo masculino (presença de testículos, 
fenótipo da genitália feminina e ausência de ovários); 
pseudo-hermafroditismo masculino (presença de 
ovários, ausência de testículos, aspectos da genitália 
masculina). Deve-se ponderar que nenhuma dessas 
classificações possui um grau fixo de características 
consideradas “masculinas” ou “femininas”, variando 
de pessoa para pessoa.

Para além destas classificações, existem outras 
“ambiguidades normativas”, menos referidas, porque 
menos comuns. Ainda, há pessoas que possuem 
características invulgares nos genitais, as quais não são 
classificadas no tipo intersexo, como por exemplo, o 
macroclitóris e a hipospádia (SANTOS, 2013).

Importante ressalva deve ser feita quanto 
à terminologia aplicada, a fim de que se evitem a 
estigmatização dos pacientes e seus familiares pela 
utilização dos termos “hermafroditismo” e “pseudo-
hermafroditismo”, bem como, interpretações 
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equivocadas acerca de qual seria o sexo de criação 
da criança. Por exemplo, um paciente que tem o 
diagnóstico de “pseudo-hermafroditismo masculino” 
poderá ter fenótipo feminino caso a paciente tenha 
insensibilidade completa a andrógenos. Entretanto, 
o termo “masculino” na designação da condição 
da paciente pode causar confusão e incerteza na 
cabeça das próprias pacientes e de seus familiares 
(DAMIANI; GUERRA-JÚNIOR, 2007).

Buscando atenuar o problema advindo 
da nomenclatura e definir normas de conduta 
diagnóstica e terapêutica, em 2005, especialistas 
membros da Lawson Wilkins Pediatric Endocrine 
Society (LWPES) e da European Society for Pardiatric 
Endocrinology (ESPE) reuniram-se em Chicago 
(EUA) para elaborar um consenso a respeito do 
assunto, a fim de eliminar termos que pudessem 
causar dúvidas e ter impactos quanto ao sexo de 
criação (DAMIANI; GUERRA-JÚNIOR, 2007).

Diante disto, considerou-se adequada a 
substituição do termo “intersexo” por Anomalia 
de Diferenciação Sexual (ADS) ou Disorder of 
Sex Development (DSD). Ainda, a nomenclatura 
utilizada para definir as diferentes etiologias que 
resultam nas ADS foi modificada (DAMIANI; 
GUERRA-JÚNIOR, 2007).

Segundo Milton Dimond (2006, apud 
SANTOS, 2012, p. 14), termos como “desordem/
transtorno” possuem uma carga negativa que remete 
a perturbações e deficiências. Propõe o termo 
“variation”, pois as designações médicas afetam 
diretamente o indivíduo, provocando sentimento de 
inferioridade. Já Elizabeth Reis propõe “divergence” 
como alternativa ao termo “hermafrodita” (vago, 
humilhante, sensacionalista) e “intersexual” 
(demasiadamente político, sexual e mal aceito pelos 
familiares) ao termo “disorder”.

Portanto, nota-se que cada área do 
conhecimento sugere uma terminologia: para médicos 
endocrinologistas, é Anomalia de Diferenciação 
Sexual (ADS); para a psicologia, “variação” ou 
“divergência”, com fins de despatologização desta 
condição; para outras áreas do conhecimento, 
intersexo. Entretanto, em que pese as mais variadas 
terminologias, é certo que todas têm um único 
objetivo: a não discriminação. Isto porque, a 
história da intersexualidade é bastante marcada pelo 
preconceito, rejeição, discriminação social.

Em um panorama histórico, nota-se que 
a intersexualidade foi de grande relevância na 
cultura greco-romana, através da história e da arte, 

aparecendo em esculturas, joias e amuletos. Seu 
significado é controvertido, se era entendida como 
na atualidade ou se representava apenas a divindade 
híbrida “Hermaplhoditus”, filho de Hermes e 
Afrodite, conjunção de um homem e uma mulher. 
Na Grécia Antiga, os intersexos eram cultuados e 
mortos; já dentre os romanos, matavam a todos. 
Na Idade Média, não se fala sobre a questão, a 
não ser como forma de “punição divina” ou como 
“seres enviados pelo diabo”. No Renascimento, os 
intersexos eram tidos como curiosidades ou erros 
da natureza. Ao perder-se a conotação religiosa, o 
estudo sistemático dos estados intersexuais ganha 
visibilidade (SPÍNOLA-CASTRO, 2005).

Em 1896, dois médicos ingleses Blacker e 
Lawrence, junto a outros pesquisadores, propuseram 
a determinação do “sexo verdadeiro” através da 
natureza anatômica das gônadas. Assim, pouco 
importava a função dos tecidos, ovariano ou 
testicular, o aspecto do genital, o tamanho do pênis, 
se tinha vagina ou mamas, a aparência ou o papel 
sexual. Se o indivíduo tinha ovários, era considerado 
mulher (pseudo-hermafroditismo feminino); se tinha 
testículos, era homem (pseudo-hermafroditismo 
masculino). Foi a chamada Era da definição gonadal 
do sexo (SPÍNOLA-CASTRO, 2005).

Com o avanço da tecnologia, adotou-se 
outra forma de identificar o sexo do intersexo: 
os hermafroditas verdadeiros. Desde então, o 
significado social em denominar pessoas como 
hermafroditas começou a ser questionado, já que 
não cabia mais chamar uma mulher de “homem”, 
baseado apenas na presença de testículos, por 
exemplo. Com isso, a definição gonodal do sexo 
começou a ser reavaliada. O sexo passa a ser visto 
como o conjunto de características mais óbvias e 
predominantes no indivíduo e não isoladamente, 
através das glândulas sexuais. Entretanto, dois 
aspectos permaneceram: o objetivo de manter bem 
definidas em cada indivíduo e em toda a sociedade 
as divisões entre os dois sexos; e a unicidade de sexo 
em cada corpo, independentemente dos órgãos 
sexuais. Disto resultou a Era Cirúrgica (SPÍNOLA-
CASTRO, 2005).

A Era Cirúrgica surgiu das ideias de Jhon 
Money, criador do conceito de “identidade de 
gênero”, que defendia que a identidade de gênero 
possui fortes determinantes socioculturais, as quais, 
associadas a uma “anatomia correta” – natural ou 
provida cirurgicamente – evoluiria harmonicamente 
até os três anos de vida da pessoa, idade limite do 



66

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

desenvolvimento humano em que existiria uma 
psiconeutralidade sexual. Simultaneamente, era 
defendido pelos pesquisadores da época que a 
ambiguidade sexual seria psiquicamente intolerável. 
Com isto, as cirurgias “normalizantes” constituíram 
meio de efetivação desta teoria. A cirurgia não 
era arriscada, mas havia melhor capacitação para 
a reconstrução anatômica da genitália para se 
assemelhar ao órgão sexual feminino do que ao 
masculino (JESUS; BASTOS, 2004).

Na década de 1980, com a evolução da genética 
e da endocrinologia, a intersexualidade passou de 
fenotípica/gonádica para a utilização de critérios 
genéticos e endócrinos que permitem diagnósticos 
exatos. Ainda, nesta época foi criada a denominação 
“pseudo-hermafroditas” femininos ou masculinos 
e “hermafroditas verdadeiros”, além de serem 
individualizadas as entidades clínicas (síndrome de 
insensibilidade androgênica, síndrome de Swyer-
James, hiperplasia adrenal congênita, e outras). 
Ainda, como se tornou possível a sobrevivência de 
meninas portadoras da forma perdedora de sal da 
hiperplasia adrenal congênita (HAC) e o diagnóstico 
de síndrome da insensibilidade androgênica 
completa (CAIS), os padrões epidemiológicos 
mudaram: a primeira (HAC) passou a ser a entidade 
clínica mais comum (quase todos os casos de pseudo-
hermafroditismo feminino e mais de 60% do total de 
distúrbios sérios de diferenciação sexual) e a última 
(CAIS) passou a ser a segunda forma mais frequente 
de PHF. (JESUS; BASTOS, 2004).

Entretanto, na década de 1990, alguns casos 
de indivíduos que nasceram intersexuais e foram 
“tratados” com base na “Era Cirúrgica” começaram 
a ser descobertos. Com base nisto, iniciaram-se 
inúmeras críticas às teorias de Money, feitas pelos 
eticistas, pelos clínicos e pela própria comunidade dos 
indivíduos afetados (SPÍNOLA-CASTRO, 2005).

Um dos casos que geraram grande repercussão 
no meio científico foi o de John/Joan, um menino 
XY, gemelar, atendido na pediatria do Hospital Jhons 
Hopkins aos 8 meses de idade, que, depois sofrer 
uma lesão peniniana grave durante uma circuncisão, 
passou por cirurgia e seu sexo de criação foi alterado 
para o feminino. Até os 14 anos de idade, a criança 
permaneceu no gênero feminino e, após enfrentar 
sérios problemas de identidade, optou para a reversão 
para o masculino (SPÍNOLA-CASTRO, 2005).

Diante disso, a Era Cirúrgica começou a ser 
questionada, sendo que, atualmente, há diversos 
estudos (médicos, psicológicos, dos defensores de 

direitos humanos), que defendem a autonomia do 
paciente para decidir acerca do tratamento com 
hormonoterapia e com cirurgia de designação sexual 
(SPÍNOLA-CASTRO, 2005).

Evidencia-se, assim, que a intersexualidade é 
um tema que, historicamente, foi e ainda é tratado 
com muita discriminação, vista como diabólica, como 
uma condição que deveria ser escondida da própria 
família e da sociedade, de modo que, as pessoas 
intersexuais deveriam ter seus corpos “corrigidos”, 
a fim de que se enquadrassem no conceito binário 
homem/mulher.

Do mesmo modo, observa-se que, conforme 
a Medicina foi evoluindo, a nomenclatura foi se 
modificando. Inicialmente, a fim de compreender 
todas as formas de intersexualidade de acordo com 
as descobertas médicas; e, após, também para buscar 
um tratamento que promovesse a dignidade da 
pessoa humana.

Atualmente, a invisibilidade da pessoa 
intersexo ainda é muito latente, já que o Brasil não 
tem legislação acerca do assunto e o tema é pouco 
debatido. Consoante Maria Berenice Dias (2017) 
a inclusão da letra “I” na sigla LGBTI foi um dos 
passos para que o assunto ganhasse mais destaque 
e relevância e para que as pessoas começassem a 
procurar ajuda.

Com efeito, é necessário buscar meios para 
que a pessoa intersexo seja tratada com respeito e 
igualdade, a fim de que todo o histórico de violações 
e invisibilidade relacionados ao tema cessem, não se 
repitam e nem se perpetuem. Para tanto, a dignidade 
da pessoa humana destas pessoas deve ser promovida 
e efetivada.

2.1 A RESOLUÇÃO 1.664/2003, DO CFM VERSUS 
DIREITO DE AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL

No Brasil, foram criados dois documentos 
com o fito de regulamentar o tratamento médico 
e multidisciplinar proposto às pessoas intersexo: o 
primeiro deles foi a Recomendação n. º 00191/01-8 
(RMP/2001) de 21 de maio de 2001, do MPDFT1; 
e o último foi a Resolução 1.664/2003, do Conselho 
Federal de Medicina, a qual revogou o documento 
1. Em 21 de maio de 2001, o promotor de justiça e coordenador do Pró-Vida 

(Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos direitos dos usuários de 
serviços de saúde do Munistério Público do Distrito Federal e Territórios – 
MPDFT), no âmbito de suas competências, elaborou a Recomendação n.º 
001091/01-8 (RMP), a qual versa sobre a realização de procedimentos em 
“crianças nascidas com genitália ambígua (...) com necessidade especial 
de designação cirúrgica do gênero. Esse documento foi encaminhado “aos 
diretores e médicos de hospitais, clínicas e congêneres, públicos e privados, 
localizados no Distrito Federal (GUIMARÃES JR., 2014, p.)
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anterior e se propôs a regulamentar a questão. 
Referidos documentos tratam do assunto de formas 
distintas, o que impõe a análise destas diferenças.

Já no primeiro parágrafo da exposição de 
motivos da Res. 1.664/2003, do CFM, o nascimento 
das pessoas intersexuais é tratado como uma “urgência 
biológica e social”. Urgência biológica, devido aos 
muitos transtornos decorrentes de causas cujos os 
efeitos constituem grave risco de vida. Social, por 
causa dos dramas vividos pelos familiares, os quais 
podem gerar graves “transtornos” a estes (CFM, 
2003).

A denominada “urgência biológica e social” 
atribuída ao “nascimento de crianças com sexo 
indeterminado” pode soar alarmista, ainda que, de 
fato, não corresponda à realidade do que informam 
as evidências e as pesquisas científicas. Isto pode 
acabar levando pais ou responsáveis a clamar pela 
realização de cirurgias sem quaisquer outras questões 
relevantes consideradas na discussão com a equipe 
multidisciplinar. A irreversibilidade assinalada nestes 
procedimentos clama pela clareza e objetividade nas 
informações disponibilizadas aos responsáveis pela 
criança intersexo (GUIMARÃES JÚNIOR, 2014).

Em contrapartida, a RMP/2001 aduz que a 
ambiguidade genital não coloca em risco a vida e nem 
a saúde da criança, inexistindo padrões absolutos 
em que se possa indicar a designação de gênero 
nos primeiros anos de vida, sendo injustificáveis 
os riscos irreversíveis de uma cirurgia prematura e 
desnecessária. Ademais, o papel do médico é o de 
identificar o gênero e não o de construir um novo 
gênero com homonoterapia ou cirurgia. Assim, 
realizar uma designação sexual para atender aos 
interesses dos pais (definição de um gênero social), 
não encontra espaço psicológico suficientemente 
livre para debater com objetividade questões éticas, 
médicas e jurídicas que envolvem a designação. Os 
pais devem ser orientados para lidar eficientemente 
com a ambiguidade genital até que se possa indicar 
e efetivar a designação cirúrgica com absoluta 
segurança (GUIMARÃES JÚNIOR, 2014).

Já o segundo parágrafo da exposição de 
motivos da Resolução entende que a conduta diante 
dos recém-nascidos com genitais ambíguos é um 
dos problemas mais controversos pertinentes às 
intervenções na criança. Por um lado, ninguém pode 
garantir que a definição sexual tardia dessa pessoa 
manterá o que foi determinado no início de sua vida, 
pois sempre restará a possibilidade de uma pessoa 
não corresponder ao sexo que lhe foi atribuído, por 

mais rígidos que possam ser os critérios. Por outro, 
não se pode generalizar que, por situações isoladas, a 
definição sexual somente poderá ser feita em idades 
mais tardias (CFM, 2003).

A Resolução do Conselho Federal de Medicina 
(2003, s.p.) reconhece que “uma definição precoce, 
mas inadequada, também pode ser desastrosa”. E, 
mesmo assim, afasta a ideia de não intervenção até 
que o indivíduo possa auto definir-se sexualmente, 
pois “não existem a longo prazo estudos sobre as 
repercussões individuais, sociais, legais, afetivas e 
até mesmo sexuais de uma pessoa que, enquanto 
não se definiu sexualmente, viveu anos sem um sexo 
estabelecido” (CFM, 2003, s.p.).

Ademais, o art. 2º da Res. 1.664/2003, CFM 
(2003, s.p.) dispõe que “pacientes com anomalia 
de diferenciação sexual devem ter assegurada uma 
conduta de investigação precoce com vistas a uma 
definição adequada do gênero e tratamento em 
tempo hábil”; e o art. 4º: “Para a definição final e 
adoção do sexo dos pacientes com anomalias de 
diferenciação faz-se obrigatória a existência de uma 
equipe multidisciplinar [...]” (CFM, 2003, s.p.).

Nota-se, assim, que a Resolução ainda 
adota as teorias de Jhon Money como orientações 
médicas a serem seguidas (as quais já se provaram 
não recomendáveis) e despreza o direito de 
autodeterminação, simplesmente por “não ter 
estudos a longo prazo sobre isto”.

Neste sentido, Machado (2005), em 
estudo empírico realizado com profissionais 
multidisciplinares envolvidos no tratamento 
de pessoas com ADS (psicólogos, geneticista, 
cirurgiões pediátricos, pediatra e endocrinologista 
pediátrico), conclui que entre estes profissionais há 
um consenso de que as decisões devam ser tomadas 
o mais precocemente possível e que a cirurgia deve 
ser realizada antes dos dois anos. O argumento 
mais defendido é o que funda-se no bem-estar 
psicológico dessa criança, que irá viver em uma 
sociedade que exige uma definição. Ressalta que a 
necessidade cirúrgica se constrói como uma resposta 
à necessidade lógica da sociedade de pensar em um 
indivíduo como masculino ou feminino. Destarte, 
a ambiguidade aparece como um estado social 
insuportável, perigoso, onde o que é ameaçada é a 
própria estrutura da sociedade.

Portanto, é certo que, ainda que a Resolução 
determine que o paciente e seus familiares ou 
responsáveis legais devam ser orientados, recebam 
apoio e informações sobre o problema, e que 



68

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

devam participar na decisão final do tratamento 
proposto (art. 4º, § 2º e § 3º, Res. 1.664/2003, 
CFM), a orientação é no sentido de que a cirurgia 
é uma urgência social que deve ser realizada o mais 
precocemente possível, uma vez que esta orientação 
é consenso entre os médicos especialistas no assunto.

Importante observar que o texto da 
Resolução, dirigindo-se à conduta médica, tem 
por consequência a imposição da cirurgia para 
atender aos anseios sociais de uma sociedade que se 
recusa a aceitar o indivíduo intersexual, respeitá-lo 
e promovê-lo. Diante disso, não é a autonomia da 
pessoa que é respeitada e, sim, os anseios sociais. Por 
conseguinte, há patente violação da dignidade da 
pessoa humana do intersexo, uma vez que o valor 
comunitário acaba sobrepondo-se à sua à autonomia 
e seu valor intrínseco.

Em contrapartida, a RMP/2001, do MPDFT, 
dispunha que, para a realização destas cirurgias, 
devia haver o controle prévio do Ministério Público, 
ainda que os pais não anuíssem. Assim, com a 
intervenção do Parquet, visava proteger a criança até 
mesmo de seus pais, se fosse necessário, bem como, 
retardava o momento de realização destas cirurgias 
(GUIMARÃES JR., 2014).

Nesta perspectiva, Spínola-Castro (2005) 
ressalta que é óbvio que uma criança ou um recém-
nascido não tem condições de autodeterminação, 
inclusive quanto ao próprio sexo de criação ou de 
dar seu consentimento. Todavia, em que pese a isso, 
grupos organizados e esteticistas defendem que as 
decisões devem ser tomadas pelos indivíduos afetados, 
os quais assumirão todas as responsabilidades sobre 
estas decisões. Em consequência, o estabelecimento 
da definição legal do sexo e de possíveis procedimentos 
cirúrgicos se daria apenas no momento em que os 
indivíduos afetados pudessem participar do processo.

Seguindo esta orientação, a Comissão Especial 
da Diversidade Sexual e Gênero, do Conselho 
Federal da OAB (2017), elaborou o Anteprojeto do 
Estatuto de Diversidade Sexual e de Gênero, em uma 
tentativa de regulamentar a questão com força de lei.

A preocupação surge, pois, o conteúdo da 
Res. 1.664/2003 do CFM atenta contra a dignidade 
da pessoa humana do indivíduo intersexo, já 
que despreza o valor intrínseco e a autonomia da 
vontade destas pessoas, transformando-as em meros 
instrumentos para a realização dos fins sociais, 
quais sejam, a manutenção do sistema binário de 
diferenciação sexual.

Referido anteprojeto estabelece dentre outras 

coisas, a) a autonomia da vontade na realização da 
cirurgia de redesignação sexual (art. 34, caput); b) 
que referida cirurgia somente poderá ser realizada a 
partir da maioridade civil (art. 37); e c) a vedação 
da prática destas cirurgias em recém-nascidos e 
crianças diagnosticadas como intersexuais, caso 
não haja razões de saúde clínica para tanto (art. 
35). Logo, é certo que o anteprojeto visa o direito 
de autodeterminação sexual do indivíduo intersexo 
(OAB, 2017).

Por outro lado, a Res. 1664/2003, do CFM 
confronta com as orientações de caráter internacional 
que se dispõem a tratar sobre o tema. O primeiro 
deles são os Princípios de Yogyakarta (2007, p. 26), 
que recomendam que:

Os Estados deverão: a) Tomar todas as 
medidas legislativas, administrativas e outras 
medidas necessárias para assegurar que 
nenhuma criança tenha seu corpo alterado de 
forma irreversível por procedimentos médicos, 
a fim de impor uma identidade de gênero, sem 
o pleno e livre consentimento da criança, que 
esteja baseado em informações confiáveis, de 
acordo com a saúde e maturidade da criança e 
guiado pelo princípio de que em todas as ações 
relacionadas a crianças, tem primazia o melhor 
interesse da criança.

Ademais, a Assembleia Geral da ONU, em 
reunião de 4 de maio de 2015, feita pela Comissão de 
Direitos Humanos, na 29ª sessão, publicou relatório, 
no qual reconhece a prática médica de terapia 
de conversão, exames genitais e anais forçados, 
esterilização forçada ou de outra forma involuntária, 
e cirurgia e tratamentos medicamentosos realizados 
em crianças intersexuais como tortura e outras formas 
de tratamento cruel, desumano ou degradante. Nesta 
senda, é obrigação dos Estados proteger todas as 
pessoas, incluindo-se as pessoas intersexo. Ainda, os 
Estados devem revogar leis discriminatórias e abordar 
a discriminação acerca das pessoas intersexuais, 
incluindo no gozo dos direitos à saúde, educação, 
trabalho, habitação e segurança social (UNITED 
NATIONS, 2015).

Portanto, a Res, 1.664/2003, do CFM 
chancela uma prática que a ONU considera 
um tratamento desumano, cruel e degradante, e 
atenta contra as recomendações dos Princípios de 
Yogyakarta.

Assim, a interpretação dada pela ONU a essas 
cirurgias “normalizantes” torna inconstitucional 
a Res. n. º 1.664/2003 do CFM, uma vez que, 
fere o direito de integridade física do ser humano, 
contido no art. 5º, III, da CF/1988, que dispõe que 
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“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante”.

Ademais, referida Resolução afronta também 
o princípio da proteção integral da criança e do 
adolescente, segundo o qual o Estado se compromete a 
assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde e à dignidade e colocá-los a salvo de 
toda a forma de violência, crueldade e opressão (art. 
227, CF/1988). Isto porque, considera o nascimento 
das crianças intersexo como uma “urgência social” e, 
por conseguinte, acaba submetendo-as a tratamento 
cruel, funcionalizando a sua sexualidade em prol dos 
interesses sociais.

Deste modo, é imprescindível que o Brasil 
legisle sobre o tema, analisando-o com seriedade, já 
que a nova lei, se criada, terá eficácia erga omnes. À 
vista disso, o Anteprojeto do Estatuto de Diversidade 
Sexual e de Gênero pode nortear esta discussão no 
Congresso Nacional, pois este devolve ao indivíduo 
intersexo o poder de decidir sobre sua própria 
sexualidade.

Por outro lado, ainda que isso não ocorra, é 
certo que a Res. 1.664/2003, CFM não pode ser 
utilizada para guiar a conduta médica e dos familiares 
da pessoa intersexo. Primeiramente, pois não é lei, 
ou seja, não tem eficácia vinculante. E, de segundo, 
conforme visto, esta normativa afronta a dignidade 
da pessoa humana dos intersexos e está em desacordo 
com as orientações de caráter internacional sobre o 
tema.

Sendo assim, a conduta médica, da equipe 
multidisciplinar, da família, do Estado e da sociedade 
devem orientar-se pela dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, CF/88), princípio máximo do Estado 
Democrático de Direito e do qual irradiam todos 
os direitos da personalidade, inclusive o direito à 
identidade sexual.

Destarte, um Estado que se funda na 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) 
e se compromete a “promover o bem de todos sem 
preconceitos por motivo de sexo (art. 3º, IV, CF/88) 
”, tem o dever de tutelar, proteger e promover a 
pessoa intersexo em todas as suas dimensões. Para 
tanto, deve resguardá-lo de qualquer conduta que 
funcionalize a sua sexualidade em prol dos interesses 
sociais (de uma sociedade que se recusa em aceitá-lo); 
perpetue o histórico de violações de sua dignidade; e 
que atente contra seu valor intrínseco, sua autonomia 
da vontade e sua identidade sexual.

2.2 O PROVIMENTO N. 016/2019 CGJ-TJRS VERSUS O 
DIREITO À IDENTIDADE CIVIL E SEXUAL.

O Brasil adota a teoria natalista do início da 
personalidade, segundo a qual a personalidade civil 
da pessoa começa com nascimento com vida. Assim, 
o documento hábil para atestar o ascimento com 
vida da pessoa é a declaração de nascido vivo (DNV).

De acordo com a Lei n. 12.662/2012 
(BRASIL, 2012), a DNV será emitida para todos os 
nascimentos com vida ocorridos no País e será válida 
exclusivamente para fins de elaboração de políticas 
públicas e lavratura do assento de nascimento (art. 3º, 
caput). Este documento é emitido pelo profissional 
de saúde responsável pelo acompanhamento da 
gestação, do parto ou do recém-nascido (art. 3º, §1º) 
e não substitui ou dispensa, em qualquer hipótese, o 
registro civil de nascimento, obrigatório e gratuito 
(art. 3º, §2).

Ademais, a DNV deverá conter, dentre 
outros dados, “I - nome e prenome do indivíduo; 
III – o sexo do indivíduo” (art. 4º, I e III, da Lei 
n. 12.662/2012), bem como “campo para que 
sejam descritas, quando presentes, as anomalias ou 
malformações congênitas observadas” (art. 4º, §5º, 
Lei n. 12.662/2012) (BRASIL, 2012).

Consoante Manual de Instruções para o 
Preenchimento da DNV, emitido pelo Ministério 
da Saúde, em casos especiais como de genitália 
indefinida ou de “hermafroditismo”, deverá ser 
assinalada a alternativa “ignorado” no campo “sexo”. 
Apesar disso, não há regulamentação na Lei de 
Registros Públicos e nem do Conselho Nacional de 
Justiça de como proceder em casos em que o sexo é 
“ignorado” (DIAS, 2017).

Outrossim, feita a DNV, o registro de 
nascimento deverá ser realizado no prazo de 15 dias, 
podendo ser ampliado por até três meses, em casos 
ocorridos em lugares distantes mais de 30 quilômetros 
da sede do cartório (art. 50, caput, LRP). Já o registro 
de nascimento deverá conter o sexo do registrando 
(art. 54, §2º, da LRP) (BRASIL, 1973).

Observa-se que em ambos os documentos 
é obrigatória a indicação do sexo e que, o prazo 
concedido pela Lei de Registros Públicos para 
proceder ao registro de nascimento não é suficiente 
para a adequada investigação do sexo da criança.

Diante disso, a Corregedoria-Geral de Justiça 
do Rio Grande do Sul editou o provimento nº 
016/2019-CGJ, DJE 07.06.2019 (RIO GRANDE 
DO SUL, 2019), que
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considerando as dificuldades relatadas na 
realização de registros de nascimento com lançamento 
de sexo “ignorado”; os estudos sobre os reflexos 
psicológicos no lançamento de um nome antes da 
definição do sexo do recém-nascido; a dignidade 
da pessoa humana como um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil; prevê que:

Art. 101-A - Nos casos de diagnóstico de 
Anomalias de Diferenciação Sexual – ADS 
em recém-nascidos, o Registrador deverá 
lançar no registro de nascimento o sexo 
como ignorado, conforme constatação médica 
lançada na Declaração de Nascido Vivo
– DNV. Parágrafo único - Fica facultado que, 
a critério da pessoa que declarar o nascimento, 
no campo destinado ao nome conste a 
expressão “RN de”, seguida do nome de um 
ou de ambos os genitores.
Art. 101-B – Assim que definido o sexo da 
criança, o registro deste e do nome poderão 
ser retificados diretamente perante o ofício do 
registro do nascimento, independentemente 
de autorização judicial. §1º - O requerimento 
para retificação mencionada neste artigo 
deverá ser acompanhado de laudo médico 
atestando o sexo da criança, podendo ser 
formulado por qualquer de seus responsáveis.

Apesar de ser um dos primeiros documentos 
vigentes no Brasil que se dispõe a oferecer uma saída 
para o registro de nascimento do indivíduo intersexo, 
o Provimento da CGJ-RS, não está imune a críticas.

A designação do sexo como “indefinido 
ou neutro”, aparece também no Projeto de Lein. 
5255/2016, que dispõe acerca dos registros públicos, 
com a finalidade de disciplinar o registro civil do 
recém-nascido intersexo (GONÇALES; VIEIRA, 
2017).

Diante disso, Gonçales e Vieira (2017) 
defendem a ideia de sexo neutro, citando legislações 
do direito comparado, como a da Alemanha, do 
Canadá, da Nova Zelândia, da Índia, do Paquistão, 
da Tailândia, do Afeganistão e do estado da Califórnia 
(EUA).

Segundo Maria Berenice Dias (2017), 
inserir essa referência no registro atenta contra os 
princípios da intimidade e da privacidade. Por sua 
vez, a Declaração do Terceiro Fórum Internacional 
Intersexo, promovido pela Associação Internacional 
LGBTI (ILGA), em Malta, defendeu-se a remoção 
do sexo e do gênero dos documentos oficiais de 
identificação como meta política mais universal a 
longo prazo (CARPENTER, 2017).

Em seguida, o art. 101-B, caput e §1º do 
Provimento, permitem a retificação do registro, 
independentemente de autorização judicial e de 

exigência de laudo médico para tanto. Tal harmoniza-
se com o objetivo de promoção da dignidade da 
pessoa humana do indivíduo intersexo, uma vez que, 
o mesmo não terá que buscar o Poder Judiciário para 
ter um direito da personalidade seu garantido, qual 
seja, o direito a identidade sexual.

Entretanto, em sentido contrário, o art. 39 
do Anteprojeto do Estatuto de Diversidade Sexual e 
de Gênero também dispõe que: “É reconhecido aos 
transgêneros e aos intersexuais o direito à retificação 
do nome e da identidade sexual, independentemente 
da cirurgia de readequação sexual, apresentação de 
perícias ou laudos médicos ou psicológicos”.

Consoante Gonçales e Vieira (2017), há uma 
particularidade em cada caso. Em se tratando de 
pessoas transgêneros, há a anotação à margem do 
registro com efeitos ex nunc, ou seja, indica-se que a 
partir daquela data a pessoa terá um novo sexo. No 
tocante à pessoa intersexo, há a correção de um erro 
de apreciação do sexo e do nome com efeitos ex tunc, 
o que dá origem a uma nova certidão de nascimento.

Com efeito, a dispensabilidade de laudo 
médico para a alteração dos registros das pessoas 
intersexos deve ser vista com ressalvas. Isto porque, 
apesar desta orientação garantir a dignidade, dá 
margem à insegurança jurídica, pois a emissão 
de uma nova certidão de nascimento implica na 
existência jurídica de uma nova pessoa natural. Logo, 
será possível alguém autodeclarar-se intersexo apenas 
para cometer fraudes.

Verifica-se, deste modo, que a orientação do 
Provimento da CGJ-RS indica uma solução para 
questões atinentes ao registro, uma vez que, observa 
a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana. 
Todavia, ainda deve ser debatida a questão da 
possibilidade ou não da utilização da via extrajudicial 
para a origem de uma nova certidão de nascimento.

Quanto ao direito ao nome, a opção 
trazida pelo Provimento da CGJ-RS também é 
uma alternativa. Entretanto, mostra-se falha ao 
ponderar que, até o fim da investigação do sexo 
“predominante” da criança, ela ficará sem identidade 
civil consubstanciada no nome.

Neste ponto, é mister observar que da mesma 
forma que receber um nome ao nascer e, mais 
adiante, tê-lo modificado pode causar transtornos 
psicológicos, como dispõem os “considerandos” do 
Provimento, o fato de a pessoa nascer e permanecer 
um período sem nome definido pode ser igualmente 
ou ainda mais danoso. Tal pode se dar pois, a pessoa 
não será identificada no convívio social, familiar e 
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não terá identificação própria. Portanto, é preciso ter 
cautela ao se tentar corrigir este problema, sob pena 
de se criar um outro de maior proporção.

Destarte, não é necessário que se descubra 
qual é o sexo predominante da criança para dar-
lhe um nome. Muito pelo contrário, é imperioso 
aceitá-la da forma como nasceu e dar-lhe um nome 
condizente com sua identidade sexual.

Nesta senda, o Provimento também padece de 
críticas e não tem eficácia vinculante, podendo ser 
aplicado somente no estado do Rio Grande do Sul. 
Deste modo, outros estados da Federação poderão 
criar outros documentos normativos, cada um com 
o seu entendimento.

Diante disto, urge debater amplamente o 
tema de forma multidisciplinar, visando descobrir a 
melhor alternativa a ser adotada acerca do registro 
civil das pessoas intersexo. Apenas após isto, é que 
deve-se editar leis para suprir as lacunas legislativas 
sobre o assunto. Ademais, convém, por meio de 
políticas públicas, promover a conscientização 
social sobre a intersexualidade, a fim de se reduzir o 
tratamento discriminatório que estas pessoas sofrem, 
pois é no seio social que elas exercem seu direito à 
identidade civil e sexual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A omissão legislativa perpetrada no Brasil a 
respeito da intersexualidade causa um sério problema: 
a criação de documentos normativos elaborados por 
órgãos administrativos e fiscalizadores (os quais não 
possuem competência legislativa), que se dispõem a 
regulamentar a questão e que estão sendo utilizados 
indiscriminadamente pelos profissionais que prestam 
serviços às pessoas intersexo, inclusive o Poder 
Judiciário. Destes, foram estudados a Resolução 
1.664/2003 do CFM e o Provimento 16/2019 da 
CGJ-TJRS.

A Res. 1.663/2003, CFM ainda segue os 
métodos estabelecidos na Era Cirúrgica, os quais 
já se demonstraram frustrados. Assim, viola o 
direito de autodeterminação da pessoa intersexo 
sobre o próprio corpo, chancelando a prática de 
um tratamento cruel, desumano e degradante. Isto 
porque, muito embora aduza que a própria pessoa e 
os familiares devam participar da tomada de decisão 
sobre a cirurgia, orienta os médicos que o nascimento 
dessas pessoas é uma “urgência social”, provocando 
o anseio de realização imediata desta cirurgia, que 
é irreversível. Portanto, a Resolução perpetua o 

tratamento discriminatório e a invisibilidade jurídica 
acerca da intersexualidade.

Já o Provimento n. 16/2019, da CGJ/
TJRS mostra-se como uma alternativa à discussão 
de questões relacionadas à identidade civil destas 
pessoas. Todavia o mesmo não está imune a críticas, 
sendo necessário um estudo multidisciplinar mais 
aprofundado sobre os efeitos da ausência ou da 
mudança de nome; da designação sexual como 
“neutro” ou “ignorado” ou até mesmo, a ausência do 
campo “sexo” no registro; da possibilidade de alteração 
do registro de forma extrajudicial; e outras. Estas 
questões são relevantes, pois a designação do nome e 
dosexo nos documentos civis são fundamentais para 
a construção do sexo de criação, do papel de gênero 
e da identidade de gênero, e também das relações 
jurídicas que envolverão o intersexo. Portanto, pode-
se dizer que o Provimento busca, mas ainda não 
alcança, a dignidade consubstanciada na identidade 
civil e sexual destas pessoas.

Verifica-se, desta forma, que o Brasil deve 
legislar sobre a intersexualidade de forma séria, 
comprometida, envolvendo as diversas áreas do 
conhecimento, como a Psicologia, a Medicina, as 
Ciências Sociais, atentando-se às orientações de 
caráter internacional sobre o tema, que visam o 
direito de autodeterminação da pessoa intersexual.

Além disso, é certo que não basta somente a 
legislação. É necessário o debate, a conscientização 
da sociedade, a fim de dar eficácia plena a eventual 
lei que vier a ser criada, cumprindo com o objetivo 
fundamental da República de combate ao preconceito 
e à discriminação social, buscando a realização da 
dignidade da pessoa humana dos intersexuais.

Todavia, enquanto não houver legislação 
sobre o assunto, a conduta da equipe profissional 
multidisciplinar, dos familiares das pessoas intersexo 
e do Estado deve ser pautada pela dignidade da 
pessoa humana, evitando-se, assim, a funcionalização 
da sexualidade do indivíduo em prol dos interesses 
sociais.
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RESUMO

A intersexualidade é um assunto que não abarca 
apenas os estudos voltados às ciências biológicas, mas 
exige das ciências sociais suma atenção, visto que, trata 
do ser humano e seu reconhecimento como pessoa 
capaz de direitos e deveres. Verifica-se que uma criança 
é intersex quando esta apresenta características físicas 
relacionas à ambos os sexos – masculino e feminino 
– sendo os casos mais comuns os que envolvem a 
presença da genitália ambígua ou indefinida, situação 
em que, apenas pela observação do órgão sexual 
não é possível precisar se o menor é uma menina ou 
menino. Diante destes casos, são realizados vários 
exames complementares e, após a conclusão do 
sexo predominante, o recém-nascido é submetido à 
uma cirurgia de normalização/correção da genitália. 
Contudo, por meio de revisão de literatura, o presente 
trabalho tem por fito analisar esta conduta à luz da 
bioética e dos direitos da personalidade.

PALAVRAS CHAVE

Intersexualidade. Bioética. Direitos da Personalidade. Cirurgia.

ABSTRACT

Intersexuality is a subject that not only covers 
studies focused on the biological sciences, but requires 

the social sciences to pay close attention, since it deals 
with the human being and his recognition as a person 
capable of rights and duties. It is verified that a child is 
intersex when it presents physical characteristics related 
to both sexes - male and female - being the most common 
cases involving the presence of ambiguous or undefined 
genitalia, a situation in which, only by observing the 
sexual organ It is possible to specify if the minor is a girl or 
boy. Given these cases, several complementary exams are 
performed and, after the conclusion of the predominant 
sex, the newborn undergoes a normalization correction 
surgery of the genitalia. However, by reviewing the 
literature, this paper aims to analyze this conduct in the 
light of bioethics and personality rights.

KEYWORDS

Intersexuality. Bioethics. Personality Rights. Surgery.

INTRODUÇÃO

O nascimento de um filho é um momento 
muito importante na vida daqueles que sonham 
em constituir uma família e, a descoberta do sexo 
da criança faz parte deste processo de espera, visto 
que, se interliga à escolha do nome e formação de 
todo o enxoval e quarto do bebê, além de gerar uma 
expectativa nos pais acerca daquilo que projetam 
para seus filhos.
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Diante disso, a intersexualidade, caracterizada 
como anomalia de diferenciação sexual, porta-
se como um entrave, visto que coloca os genitores 
diante de uma situação de incerteza, uma vez que 
não é possível a definição do sexo da criança como 
menina ou menino.

Importa comentar que, conforme será 
melhor abordado, a intersexualidade se manifesta 
em diferentes graus e modalidades, todavia, dar-
se-á maior ênfase os casos que resultem no quadro 
médico-clínico conhecido como genitália ambígua. 
Nestes casos, a criança nasce com o órgão sexual 
contendo características relacionadas à ambos os 
sexos – masculino e feminino.

No Brasil é comum que, após certificado 
que a criança possui ambiguidade genital, esta seja 
submetida à exames médicos, acompanhada por 
profissionais de diversas áreas do conhecimento 
(psicólogos, endocrinologistas, geneticistas entre 
outros), no intento de que se verifique qual o sexo 
predominante e, por fim, seja realizada a cirurgia de 
adequação sexual.

A realização deste tipo de intervenção médica 
abre margem para muitas discussões, porquanto, 
vista do ponto bioético não se mostra como o 
procedimento mais indicado, pois, além dos riscos 
que qualquer cirurgia possui, o recém-nascido resta 
lesado em inúmeros direitos, em especial àqueles 
relacionados à personalidade.

Imperioso ressaltar que a cirurgia de correção 
da genitália é um procedimento de cunho irreversível, 
isto é, não é possível o regresso ao status a quo, o 
que por si só já denota preocupação, ainda mais 
levando-se em conta o fato de que esta escolha não 
parte do titular de direitos (a criança), mas de seus 
representantes legais em conjunto com o parecer de 
terceiros.

Cediço que, a exigência da indicação do sexo 
do menor para o assentamento do registro civil é 
causa contributiva a favor da realização da cirurgia 
de correção, pois, em situação diversa, os pais são 
forçados a indicar, de qualquer modo, à qual sexo 
pertence a criança, do contrário, não será emitida 
a certidão de nascimento, o que implica no não 
reconhecimento jurídico do menor.

Diante disto, o presente trabalho, utilizando-
se de revisão bibliográfica, busca apresentar a 
intersexualidade, discorrer sobre os procedimentos 
adotados e desafios enfrentados pelas crianças 
intersexuais e seus familiares, bem como abordar a 
questão dos direitos da personalidade, destacando-

se a finalidade do poder familiar, observando-se 
para tanto, os aspectos bioéticos que cingem sobre o 
assunto em comento.

1 GÊNERO, SEXO E INTERSEXUALIDADE

A sexualidade humana é complexa e, não se 
baseia exclusivamente no sexo biológico, considera-
se também o sexo genético, endócrino e morfológico. 
Além destes aspectos de cunho fisiológico, a 
sexualidade implica no reconhecimento de causas 
psicológicas atreladas à fatores sociais. Assim, ela 
não se forma apenas por meio de caracteres físicos, 
mas sim no ser humano como um todo (SÉGUIN, 
2007). Diante disto, verifica-se que a sexualidade do 
indivíduo é constituída a partir da soma de elementos 
físicos e psicossociais.

No que concerne aos caracteres físicos, 
tem-se que estes estão ligados ao sexo biológico 
propriamente dito, formado pelas “características 
orgânicas cujo resultado é o fenótipo (aparência do 
indivíduo)” (SUTTER, 1993, p. 31).

Por seu turno, o sexo psicológico se refere 
à “reação psicológica do indivíduo frente a 
determinados estímulos” (SUTTER, 1993, p. 43), 
compreendida por Raul Cleber da Silva Choeri 
(2004, p. 86) como o fruto de um conjunto de 
propriedades “formadas, a priori, da educação 
(gênero educacional – orientação e pressões impostas 
quando criança), da expressão pública da identidade 
(papel do gênero – coisas que a pessoa faz, fala ou 
sente), da identidade de gênero”.

Segundo John Money e Anke Ehrhardt 
(1996), a identidade de gênero refere-se aos processos 
mentais nos quais está implicada a capacidade do 
indivíduo de reconhecer- -se pertencente ao sexo 
masculino ou feminino.

Neste sentido, Ana Amélia Oliveira Reis de 
Paula e Márcia Maria Rosa Vieira (2015,

p. 73) lecionam que “o conceito de gênero 
não inclui apenas um estado biológico, como 
homem e mulher, mas também remete à questão 
do reconhecimento íntimo, à atribuição social, 
ou legal”. E prosseguem afirmando que o gênero, 
enquanto conceito abrangente, “não está apoiado 
exclusivamente nas distinções genitais, abrangendo o 
corpo e os critérios de comportamento”.

Portanto, “o gênero e as sexualidades são 
reflexos das ingerências advindas das diversas 
instâncias sociais e culturais; trata-se de um processo 
contínuo, sutil, inacabado, de constantes e frequentes 
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descobertas.” (COSTA, 2019, p. 44).
De forma coesa, Heloísa Helena Barboza 

(2012, p. 136) diferencia sexo e gênero pontuando 
que:

[...] enquanto o gênero corresponde ao papel 
que é atribuído a cada sexo, configurando o que 
é masculino e feminino, de acordo com regras 
preestabelecidas, o sexo encontra-se atrelado 
francamente ao determinismo biológico, ou 
melhor, genital, sendo estabelecido por ocasião 
do nascimento. A partir deste momento, é 
designado o que compete ao recém-nascido 
fazer ao longo de sua vida, os âmbitos privado 
e público, em razão do seu sexo.

Constata-se que, uma vez estabelecido o 
sexo genital, o indivíduo é tido como pertencente 
à determinado gênero, que o levará a se relacionar 
socialmente de maneira específica e diversa quando 
comprado ao gênero oposto (SPINOLA-CASTRO, 
2006). Logo, “[...] sexo é, desde sempre, marcado 
pelo gênero. Assim, os valores de quem olha e/ou 
classifica genitais interferem naquilo que estão vendo 
e, consequentemente, na nominação do que veem” 
(MACHADO, 2005, p. 2).

Preconiza-se que, embora estabelecida uma 
relação entre o gênero e o sexo, Judith Bulter (2007) 
alerta para o fato de que não se pode considerar o 
“gênero” como um produto do “sexo”.

Sucede que, quando se trata de pessoas 
intersexuais, esta relação sexo e gênero se mostra turva, 
isto porque, pessoas sob esta condição apresentam, 
biologicamente, características relacionadas tanto ao 
sexo feminino quanto masculino, motivo pelo qual, 
no âmbito da saúde, a intersexualidade é considerada 
como uma Anomalia da Diferenciação Sexual (ADS).

De acordo com a Resolução n. 1664/2003, do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) determina que 
serão considerados casos ADS “as situações clínicas 
conhecidas no meio médico como genitália ambígua, 
ambigüidade genital, intersexo, hermafroditismo 
verdadeiro, pseudo- hermafroditismo (masculino ou 
feminino), disgenesia gonadal, sexo reverso, entre 
outras” (BRASIL, 2003).

Dentre as situações previstas pela resolução 
em comento, a mais polêmica são os casos que 
envolvem genitália ambígua, isto é, o órgão sexual é 
indefinido e, possui a aparência com caracteres tanto 
relacionados à uma vagina, quanto à um pênis, não 
sendo possível precisar apenas pelo sexo morfológico 
se o bebê é um menino ou uma menina.

Até meados dos anos 90 era comum o uso 
do termo hermafrodita para designar as pessoas que 

possuíam algum quadro intersexual, em especial, os 
que envolviam genitália indefinida. Contudo, por 
sua contação pejorativa, a expressão caiu em desuso, 
preferindo-se usar a palavra intersexo.

Esclarece-se que o termo intersex possui 
origem médica, “mas foi assumido pelos ativistas 
para nomear as pessoas que nascem com corpos que 
não se encaixam no que é estabelecido socialmente 
como corpos masculinos ou femininos” (BENTO, 
2011, p. 132).

Na literatura, Michael Foucault descreveu que 
“(...) quem é ao mesmo tempo homem e mulher é um 
monstro” (2001, p. 79). Isto porque, “(...) quando 
a desordem da natureza abala a ordem jurídica, aí 
aparece o monstro (2001, p.75).

O autor também relembra que no Ocidente, 
da Idade Média até o século XVI, os intersexuais eram 
“considerados monstros e deviam ser executados, 
queimados e suas cinzas jogadas ao vento” 
(FOUCAULT, 2001, p. 83). Já no século XVII, o 
indivíduo considerado hermafrodita não era mais 
punido por possuir ambiguidade sexual, entretanto, 
deveria optar pelo sexo predominante e se portar de 
acordo com este, sob pena de incorrer nas leis penais 
caso se utilizasse do sexo preterido e, ser condenado 
pelo crime de sodomia (FOUCULT, 2001).

Entre os anos de 1950 a 1980 a intersexualidade 
ingressa na “Era Cirúrgica”, sendo este período 
“crucial para entender a história dos intersex, pois 
nessa época são realizadas as primeiras cirurgias para 
“construir” o sexo. Os avanços nas técnicas, assim 
como da anestesia, contribuíram para o início das 
cirurgias” (PINO, 2007, p. 1).

Nesta linha, a partir do século XX a 
intersexualidade “sai do campo moral para inserir- 
se nas más formações; os intersexuais passam a ser 
percebidos pela sociedade como seres incompletos 
que devem recorrer, o mais cedo possível, aos 
cuidados médicos” (CANGUÇU- CAMPINHO, 
et al, 2009, p.2). Neste sentido, Costa (2012, p.15) 
anota que “a intersexualidade deslizou do registro 
da monstruosidade para o do indivíduo passível de 
correção”.

No que tange às cirurgias de adequação e/ou 
correção sexual, Paula Sandrine Machado (2005, p. 
2) salienta:

[...] no que se refere à cirurgia, a principal 
preocupação é com o resultado ‘estético’ 
ou ‘cosmético’ dos genitais construídos. 
As técnicas cirúrgicas são empregadas no 
sentido de tornar a genitália da criança ‘o mais 
próximo possível do normal’, de acordo com 
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determinados padrões de tamanho, forma, 
‘terminação do trajeto urinário’ (mais na ponta 
do pênis para os meninos; mais abaixo nas 
meninas) e uso (construir vaginas ‘penetráveis’ 
e pênis ‘que penetrem’).

Tem-se, portanto que, a maneira como a 
intersexualidade é aborda pela medicina dá margem à 
vários questionamentos na seara jurídica e ética, haja 
vista que, a sujeição de um ser incapaz de expressar a 
sua opinião à uma cirurgia de finalidade irreversível 
se revela afrontosa a inúmeros direitos, bem como 
desproporcional sob o aspecto bioético, conforme 
será exposto a seguir.

2 CONTORNOS BIOÉTICOS À CERCA DA 
CIRURGIA DE “NORMALIAÇÃO” SEXUAL

A Bioética “designa um conjunto e questões 
éticas, que coloca em jogo valores importantes 
para a humanidade, devido ao poder cada vez 
maior da intervenção tecno-científica no ser vivo, 
especialmente no homem” (BERTIOLI, 2013, 
32). Assim, “a Bioética tenta elucidar e esclarecer as 
demandas éticas, recomendando maneiras de reflexão 
para cada caso concreto, numa demonstração de 
que há um mínimo de dignidade que não se pode 
negociar” (VIEIRA, 2006, p. 13).

Cediço que, as ciências sociais não conseguem 
acompanhar as constantes evoluções tecno-científicas 
que acometem as ciência exatas e biológicos, o 
que causa instabilidade quanto a proteção da vida, 
sobretudo a vida digna, por parte das Ciências 
Jurídicas, ocasião em que se faz essencial o uso das 
reflexões bioéticas no intento de encontrar soluções 
que permitam o equilíbrio entre os avanços científicos 
e a preservação da dignidade humana.

Esta preocupação já era salientada pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO) em colóquio 
celebrado em 1975 (apud MATEO, 1987, p. 29-
30), onde declarou que “um dos problemas mais 
importantes que se propõem em todo o mundo reside 
em que as ciências sociais e as do comportamento não 
progrediram no mesmo ritmo das ciências naturais e 
biológicas”.

Diante disto, “a diversidade de teorias na 
abordagem da intersexualidade explicita o aspecto 
ético e epistemológico da questão. Ético, por exigir 
daqueles que lidam com o problema uma tomada de 
decisão”. A qual “é balizada por uma determinada 
compreensão do fenômeno. Assim, o modo de 

compreender o tema da sexualidade, a explicação de 
como ocorre a definição do sexo nos seres humanos, 
remete à perspectiva epistemológica” (PAULA; 
VIEIRA, 2015, p. 72).

Ademais, a opção médica pela adoção da 
prática cirúrgica de correção da genitália quando esta 
for ambígua, é questão que enseja o olhar jurídico à 
luz da bioética, ainda mais quando posto em pauta a 
“irreversibilidade das atuais propostas de intervenção 
cirúrgica, parece razoável imaginar que tal incerteza 
de critério diagnóstico pode resultar consequências 
físicas e psíquicas inimagináveis e indesejáveis para 
os sujeitos em questão. (GUIMARÃES; BARBOZA, 
2014, p. 2180).

Insta firmar que, no consoante às intervenções 
cirúrgicas às quais são submetidas às crianças 
intersexuais,

permanece inadequada a compreensão 
científica das questões relacionadas aos 
DDS, [o que acaba por comprometer o 
desenvolvimento] de linhas de cuidado 
[guidelines] sólidas para o enfrentamento de 
suas questões mais controversas. Persiste a 
necessidade de mais estudos, de modo a que 
médicos possam ter esclarecida uma resposta 
para a questão mais premente que lhes é 
apresentada: qual é a relação entre a decisão 
por eles tomada no tocante à realização de 
cirurgias genitais e redesignação sexual e a 
futura qualidade de vida e adaptação das 
pessoas intersexo nas quais tais procedimentos 
foram realizados (HOUK; LEE, 2012, p. 28).

Neste viés, a American Psychological 
Association (2006) aponta que “em geral, não 
é medicamente necessária imediata realização 
de cirurgia [na genitália] de modo a torná-la 
reconhecidamente masculina ou feminina”. De 
outro modo, reforça-se que “tal procedimento, 
quando desnecessário à manutenção da vida do 
sujeito e objetivando tão somente adequa-lx1 a um 
conceito (menino OU menina?), revela seu caráter 
mutilatório” (CYSNEIROS; GARBELOTTO, 
2019, p. 103).

Inclusive, na exposição de motivos endereçada 
à Endocrine Society pelo National Institutes of Health 
(NIH) em dezembro de 2013 (apud GUIMARÃES; 
BARBOZA, 2014, p. 2182) resta firmado que:

(...) pouco se sabe em relação aos efeitos no 
curto e longo prazo das atuais intervenções 
médicas ou psicossociais para os casos de 

1... O autor faz uso da linguagem caracterizada pelo gênero neutro das palavras. 
Para uma melhor compreensão da questão vide reportagem postada pela 
Gazeta do Povo em 23 de maio de 2018. Disponível em: https://www.
gazetadopovo.com.br/ideias/todas-todos-todes-e-todxs-quando-x-lingux-
vira-campx-de-batalha- ideologicx-crkikkgg1r5ydl0ihfniee0c4/
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DDS em crianças e em suas famílias nos 
diferentes períodos de seu desenvolvimento, 
as quais podem ter importantes implicações 
no tocante a se determinar a idade mais 
adequada [para a cirurgia] e, também, a 
natureza dos cuidados clínicos e psicológicos 
necessários. A multiplicidade de variáveis 
que afetam o desenvolvimento dessas 
crianças e a heterogeneidade de condições 
compreendidas pelos DDS representam 
desafios metodológicos para o estabelecimento 
de evidências científicas em relação às questões 
críticas observáveis nesse período, não apenas 
para elas, mas também para suas famílias e 
médicos envolvidos.

Considerando as incertezas e, o caráter 
definitivo e, o fato de serem realizadas em indivíduos 
incapazes de se expressarem por si mesmos as 
“intervenções cirúrgicas “normalizadoras” para o 
gênero masculino ou feminino são debatidas por 
defensores dos IRights2, já que impõe as práticas 
muitas vezes prejudiciais à saúde mental e física”, 
além disto, a prática destes procedimentos “violaria os 
direitos da não discriminação, equidade, privacidade, 
proibição de tortura ou tratamentos desumanos ou 
degradantes e experimentos científicos em humanos” 
(GORISCH; VICTÓRIO, 2019, p. 278).

Por todo o comento, observa-se que as 
cirurgias de adequação sexual se amoldam muito 
mais à um anseio social, do que à uma necessidade 
de bem estar do menor intersexo, eis que, uma vez 
inexistente risco à vida da criança, a ausência de 
uma imediata definição do sexo não impede que esta 
receba o cuidados básicos dispensados à qualquer 
recém-nascido.

Do mais, este comportamento médico é 
reforçado pela falta de legislação específica que 
trate sobre a questão do registro civil das crianças 
intersexuais, bem como pelo fato de que a Lei de 
Registros Públicos exige em seu artigo 503 que no 
momento da averbação do documento os genitores 
indiquem o nome e sexo da criança.

Diante disto, os pais, tomados de angústia e, 
confiando no parecer dos médicos, consente com 
a realização da cirurgia, entretanto, questiona-se se 
o Poder Familiar conferido aos responsáveis legais 
garante legitimidade para que os pais autorizem 
uma intervenção deste caráter quando não verificado 
nenhum risco à saúde e/ou vida do neonato.

2.. Direitos dos Intersexos. Vide: GORISCH, P. Os IRights: análise internacional 
dos direitos das pessoas intersexo. Intersexo, RT, 2018.

3... Lei n.º 6.015/1973, Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território 
nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto 
ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que 
será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta 
quilômetros da sede do cartório.

Recorda-se que, o Poder familiar ou 
Autoridade Parental destina-se à “garantia dos 
direitos fundamentais do menor, bem como uma 
forma de resguardar seu melhor interesse, tendo 
em vista que deve ser voltada exclusivamente para 
a promoção e desenvolvimento da personalidade do 
filho” (TEIXEIRA, 2009, p. 85).

Importa neste ponto trazer à baila que, 
de acordo com o Informe de Belmont (apud 
BARBOZA, 2009, p. 211) a Bioética se firma em 
três princípios basilares:

o da autonomia ou do respeito às pessoas 
por suas opiniões e escolhas, segundo valores 
e crenças pessoais; b) o da beneficência, que 
implica na obrigação de não gerar danos e 
realizar ações que minimizem riscos; c) o da 
justiça ou imparcialidade na distribuição dos 
riscos e dos benefícios, não podendo uma 
pessoa ser tratada de maneira distinta de outra, 
salvo haja entre ambas alguma diferença 
relevante.

Dito isto, vê-se que, quando observada sobre o 
espectro da Bioética a cirurgia de correção da genitália 
não encontra meios para prosperar, tão pouco, se 
mostra razoável o uso do poder familiar como meio 
de permissão para este tipo de intervenção ocorra, 
porquanto, quando sobrepesados os benefícios e 
malefícios desta ação, resta claro que ela termina por 
ser invasiva, coloca em risco a vida do menor em 
risco, além de desrespeitar direitos fundamentais e 
da personalidade do menor como será a seguir.

3 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Os direitos da personalidade compõem 
um conjunto de direitos que visam a proteção 
de atributos que se classificam como essenciais à 
proteção da dignidade da pessoa humana e ao seu 
pleno desenvolvimento.

Ressalta-se que para Immanuel Kant (1785), 
a dignidade é característica exclusiva do ser humano 
enquanto ser dotado de razão e capaz de possuir um 
fim em si mesmo e, por este motivo, não pode ser 
substituído por nada equivalente, ao passo que tudo 
mais que existe resta, tão somente, atribuir um preço 
e, são consideradas coisas substituíveis.

Estes direitos correspondem “[...], a garantia 
de uma proteção mínima à personalidade é fruto da 
preocupação afirmada pelo avanço cultural do ser 
humano que, atualmente, repele toda e qualquer 
ideia que possa comprometer sua plena integridade” 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p.171).
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Os direitos da personalidade possuem 
por característica serem “[...] absolutos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, 
impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis 
erga omnes” (BITTAR, 2004, p. 11).

Ao tratar dos “direitos de personalidade, 
não estamos identificando aí a personalidade como 
a capacidade de ter direitos e obrigações; estamos 
então considerando a personalidade como um fato 
natural, como um conjunto de atributos inerentes 
à condição humana” (DANTAS apud TEPEDINO, 
1999, p. 26). Adriano de Cupis (2008, p. 24), por 
conseguinte, afirma que “são certos direitos sem os 
quais a personalidade restaria uma susceptibilidade 
completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto”.

Logo, estes direitos independem da capacidade 
jurídica civil para ostentá-los, basta que se ateste a 
qualidade de humano, logo, são titulares dos direitos 
da personalidade os bebês, crianças e adolescentes.

Esclarecido isto, passa-se a expor a situação 
da cirurgia de correção sexual frente à direitos da 
personalidade como o direito à autodeterminação e 
identidade, o direito a dispor do próprio corpo e a 
proteção da integridade física.

3.1 DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO E 
IDENTIDADE

Ao expor anteriormente os aspectos da Bioética 
e agora tratar dos direitos da personalidade, denota-
se que que à respeito do princípio da autonomia 
“muito de seu conteúdo é a versão jurídica, nos 
direitos da personalidade, do princípio bioético da 
autonomia” (BORGES, 2012, p. 157).

Quando submetido à uma cirurgia de 
adequação sexual, a criança não tem apenas seu sexo 
decido por terceiro, tem também a sua identidade 
decida por outras pessoas. Calha asseverar que “a 
pessoa não é um ser acabado, mas um processo, 
um vir-a-ser. Como tal, deve ter o poder de fazer 
as escolhas que desejar. Dentre essas escolhas deve 
estar incluída a possibilidade de manipula livremente 
o próprio corpo, de utilizá-lo como espaço de 
autorrealização (FAVIER, 2013, p. 76).

Giselle Groeninga (2006, p. 449) que “a 
identidade é composta de três níveis inseparáveis 
– individual, grupal e social. Identidade dada pela 
incorporação no indivíduo de códigos e valores dos 
pais e da sociedade, transmitidos de geração em 
geração.”

Para Cupis (2008, p. 179) a identidade 
consiste “no distinguir-se das outras pessoas nas 
relações sociais”, e o indivíduo, como uma unidade 
da vida social e jurídica, tem necessidade de afirmar a 
própria individualidade, diferenciando-se dos outros 
indivíduos, e, por conseguinte, ser conhecido por 
quem é na realidade (VERA, 2012).

Neste norte, Rubens França (1968, p. 21), 
discorre que “o direito à identidade pessoal é aquele 
que tem a pessoa de ser conhecida como aquela que é 
e de não ser confundida com outrem”.Ao escolherem 
à qual sexo o recém-nascido pertencerá, está a lhe 
tolher o direito de escolher por si só quem deseja ser 
e/ou ainda, de ter um desenvolvimento natural.

Rita de Cássia Risquette Tarifa (2003, p. 52) 
leciona que “o indivíduo tem a necessidade de afirmar 
sua própria individualidade, distinguindo-se das 
outras pessoas. O bem que satisfaz essa necessidade 
é a identidade [...]direito à identidade pessoal se 
configura, essencialmente, como direito ao nome”, 
o qual está diretamente ligado à designação do sexo.

Deste modo, indubitável que a questão sexual 
compõe a própria identidade do indivíduo. Nas 
palavras de Elimar Szaniawski (1997, p. 34):

A identidade sexual é considerada como um 
dos aspectos fundamentais da identidade 
pessoal, que possui uma estreita ligação com 
uma pluralidade de direitos, que permitem 
o livre desenvolvimento da personalidade 
que possui em seu conteúdo, a proteção à 
integridade psicofísica, a tutela à saúde e o 
poder de disposição de partes do próprio 
corpo, pela pessoa.  

Em que pese se alegue que a cirurgia corretiva 
é para o bem do menor, a decisão do que é melhor 
para outrem possui natureza subjetiva. “Ou seja, 
uma vez que a o potencial criativo das pessoas é 
ilimitado, existem incontáveis formas de vida boa, 
de modo que determinada modificação pode ser um 
melhoramento para uma pessoa, e não para outra” 
(LARA, 2014, p. 83).

Sobre esse aspecto, Tereza Rodrigues Vieira 
(2008, p. 164) afirma que “não basta simplesmente 
proteger a identidade. Há que se tutelar também 
a modificação sofrida nos caracteres sexuais”. E 
acrescenta: “a identidade daquele que se submeteu 
à cirurgia de adequação de sexo só estará assegurada 
quando representar de modo fiel à realidade 
expressada por sua identidade de gênero”.

A importância do reconhecimento da 
identidade sexual como elemento essencial para 
constituição da própria identidade humana já é 
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reconhecida no Brasil, eis que, passou-se a reconhecer 
a possibilidade das pessoas transgêneros realizarem a 
cirurgia de adequação sexual, desde que para tanto, 
reste confirmado o desejo do interessado.

Todavia, a mesma máxima não é aplicada ao 
caso dos recém-nascidos intersexuais, pois, a estes 
não é assegurado o direito de formarem livremente 
a sua identidade.

3.2. DO DIREITO DE DISPOR DO PRÓPRIO CORPO E 
DA INTEGRIDADE FÍSICA

No que condiz ao direito ao próprio corpo, 
determina “a condição essencial do que somos, do 
que sentimos, percebemos, pensamos e agimos” 
(REALE, 2004, p. 02). O corpo é o canal por meio 
do qual externamos a natureza humana, sem o qual, 
impossível as manifestações advindas do próprio 
ser, motivo pelo qual o direito se ocupou de limitar 
o direito do próprio titular de direito quanto à 
possibilidade de disposição do corpo, resguardada as 
questões que envolvam urgência médica4.

Na concepção de Caio Mario da Silva Pereira 
(2014, p. 212) o direito ao próprio corpo compõe a 
noção de integridade física, “no que se configura a 
disposição de suas partes, em vida ou para depois da 
morte, para finalidades científicas ou humanitárias, 
subordinado, contudo, à preservação da própria vida 
ou de sua integridade”.

O corpo “pode ser entendido como expressão 
material da identidade de cada indivíduo, fiel 
tradutor de sua biografia”. Esta proteção ao próprio 
corpo reflete diretamente no direito à identidade 
(BARBOZA, 2012, p. 01).

Para Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 
194) o direito à integridade física se atrela à proteção 
jurídica à vida, ao próprio vivo ou morto, em sua 
totalidade, ou em relação a partes passíveis de 
separação, como órgãos e tecidos.

A proteção dispensada pelo sistema legislativo 
brasileiro ao corpo e à integridade física que, mesmo 
em situações em que há risco de vida, o paciente 
consciente e juridicamente capaz, “tem direito 
a recusar o procedimento proposto, optar por 
outro, inclusive de revogar o consentimento dado 
anteriormente, enfim, decidir sobre o que lhe é 
mais conveniente, segundo suas próprias convicções 
pessoais” (BARBOZA, 2012, p.01).

4... O Código Civil de 2002, no capítulo II, destinado a tratar sobre os Direitos da 
personalidade, dispõe sobre o direito ao próprio corpo, art.13, e veda os atos 
de disposição do corpo quando ocasionam uma diminuição permanente de 
integridade física ou quando sejam contrários aos bons costumes.

No caso das crianças, estas ficam à mercê da 
vontade dos seus representantes legais, e em virtude 
disto são tidas como vulneráveis. Entretanto “a 
vulnerabilidade não deve servir de fundamento para a 
limitação da autonomia dos menores de 18 anos nos 
fatos concernentes à sua saúde e à sua vida” (AGUIAR, 
2012, p. 99), sendo lhes atribuído autonomia em 
consonância com seu desenvolvimento.

Diante da vulnerabilidade dos menores, a 
Intersex Socieciety of North America (ISNA)5, uma 
organização norte-americano preocupado em 
impedir que crianças intersex continuem sendo 
sujeitadas à cirurgia de ‘correção’ do sexo. Pois, para 
eles, a cirurgia é uma invasão e um desrespeito com 
o menor impossibilitado de expressar sua vontade.

Ainda, no alusivo à proteção da criança, o 
artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), leciona que é inviolável a “integridade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente” 
(BRASIL, 1990).

A opção pela intervenção médica, ainda mais 
quando esta resultar em efeitos irreversíveis, deveria 
ser o último recurso, tendo vez apenas quando 
evidenciado que há riscos à vida, ou integridade 
desta.

Por se tratar de uma cirurgia invasiva, 
que dispõe de parte do corpo, esta só poderia ser 
realizada à medida em que a criança fosse adquirindo 
autonomia para expressar por si mesma ante a 
inestimável violação de sua integridade, que como já 
exposto, é objeto de máxima proteção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inquestionável que as questões que envolvem 
a intersexualidade carecem de maiores estudos, seja 
no âmbito das ciências sociais ou de qualquer outra, 
inclusive no meio médico. Isto porque, a ausência de 
dados que expressem quais os benefícios e malefícios 
advindos do posicionamento de se optar por uma 
cirurgia logo nos primeiros meses de vida da criança, 
torna complexa a sustentação de um posicionamento 
definitivo.

Entretanto, baseando-se na literatura 
disponível, resta evidente que há desproporcionalidade 
entre a adoção da cirurgia corretiva da genitália 
ambígua e todo o sistema de valores que rege um 
Estado Democrático de Direito.

É cediço que a manutenção da vida não 
implica apenas em salvaguardar esta, mas em 

5... http://www.isna.org
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proporcionar a todo ser humano condições de se 
desenvolver plenamente de maneira digna.

Há vários pontos que, por hora, não foram 
abordados neste trabalho, como a necessária 
despatologização da intersexualidade e, a exposição 
por menores do porquê é preciso que o direito 
regule a possibilidade do registro civil das crianças 
intersexuais. Contudo, mesmo sem explorar estes 
aspectos, a mera visão da cirurgia de correção dos 
genitais à luz da bioética e em contraposto com 
alguns direitos da personalidade dão conta de 
evidenciar a urgência de mudança na abordagem e 
trato dos recém-nascidos intersexuais.

Não é objetivo deste artigo sustentar pelo 
reconhecimento da intersexualidade como um 
terceiro sexo, mas demonstrar que a postura médica 
e legal precisa adquirir novos contornos, como por 
exemplo, oferecer orientação e acompanhamento 
familiar para que os genitores, ao invés de sucumbirem 
à processos invasivos, sejam capazes de criar a criança 
num ambiente neutro que, propicie-lhe meios para 
se desenvolver e, por si mesma manifestar a sua 
identidade.

A intersexualidade impõe falar de questões 
tabu e leva ao questionamento do que o direito 
realmente tutela, ou ainda, até onde a definição 
sexual de um indivíduo é realmente necessária para 
que este seja reconhecido juridicamente.

A invasão e irreversibilidade da cirurgia 
corretiva são pontos que a crucificam, está a se 
permitir que uma equipe médica e o poder familiar 
sejam utilizados para satisfazer um anseio social, 
suprir uma carência de rotulação, onde, assim que 
ocorre o nascimento é preciso responder a pergunta 
“menino ou menina?”.

Além disso, a forma como a intersexualidade 
é abordada ignora inúmeros estudos que apontam 
que a sexualidade humana não se define apenas pelo 
órgão sexual de uma pessoa, mas decorre da soma de 
vários fatores que incluem a visão e experiências do 
indivíduo enquanto ser pensante.
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RESUMO

Este artigo tem como finalidade demonstrar de 
forma concisa, a violação do projeto parental das pessoas 
transexuais, posto que no âmago constitucional, é 
ressalvado a todos o direito ao planejamento familiar, 
o qual não faz distinção quanto à sexualidade e a 
identidade de gênero, ou seja, garantindo-lhes o 
direito à igualdade e à liberdade. Ocorre que, o right to 
procreate, cujo se configura como direito fundamental, 
é relativizado quando se trata do direito de procriação 
dos transexuais, devido à falta de políticas públicas 
promovidas pelo estado e à instauração do binarismo, 
de que apenas casal homem/mulher, podem ter a 
liberdade de reprodução.

PALAVRAS-CHAVE

Planejamento Familiar; Transexuais; Violação de Direitos.

ABSTRACT

This article aims to concisely demonstrate, the 
transsexual’s parental project violation, because the 
familiar planning right is vouched for everyone at the 

constitutional core, without distinction on sexuality 
or gender identity, in other words, guaranteeing the 
equality and liberty rights to them. The “Right to 
procreate”, a fundamental right, is relativized when 
it comes to transsexual’s procreation right, due to the 
lack of public policies did not create by the state and 
binary instauration, where only man/woman couples 
can reproduce freely.

KEYWORDS

Family planning; Transexuals; Violation of Rights.

INTRODUÇÃO

Com a evolução do conceito de direito 
de família e da sociedade, acarretou-se na 
descentralização da família patriarcal e monogâmica, 
a qual é oriunda da união matrimonial de um 
homem e uma mulher os quais nasceram assim 
biologicamente, para uma família cuja não segue os 
padrões impostos pela sociedade, ou seja, formada 
por dois homens, duas mulheres ou então, por 
mulher ou homem transexual que não tem como 
requisito necessariamente ser casado.
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Com o avanço jurídico, social e político, ou seja, 
a redemocratização brasileira, foi assegurado a todos 
o direito à liberdade, à igualdade, à personalidade, 
sucessórios e ao planejamento familiar, sem fazer 
qualquer distinção, quanto à sexualidade, orientação 
sexual e identidades de gênero. Ocorre que, na 
prática, quando uma pessoa transexual pratica seus 
direitos, sofre uma grande repressão social, ou seja, 
ao fazer um projeto parental e tentar colocá-lo em 
prática, acaba tendo seus direitos relativizados e 
violados, isso está relacionado tanto à questão do 
direito ao nome, social e pelo fato de apresentar uma 
certa “peculiaridade” à sociedade.

A figura do transexual e o direito à autonomia 
de reprodução, deve estar livre de qualquer tipo de 
discriminação e violência, deste modo, podendo 
optar tanto à adoção, à reprodução humana assistida 
(inseminação artificial e fertilização in vitro nas formas 
heteróloga e homóloga), além da gestação substituta 
(tradicional ou gestacional) ou até mesmo decidir 
em não ter filhos. Contudo, em cada caso de projeto 
parental deve pautar- se nos princípios constitucionais 
de melhor interesse da criança, parentalidade 
responsável e Dignidade da Pessoa Humana em 
relação à liberdade de planejamento familiar, a qual é 
limitada em decorrência do preconceito.

Um grande questionamento sobre o right 
to procreate, está relacionado ao fato de que o 
procedimento da cirurgia de mudança de sexo, o 
qual é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
corriqueiramente, esteriliza o transexual e não conserva 
os gametas do indivíduo, caso que não acontece nos 
casos de radioterapia como tratamento alternativo 
para o câncer, que também é fornecido pelo estado 
brasileiro, mas que resguarda os gametas do paciente. 
Mas por que acontece essa distinção de direitos? 
Onde, o transexual tem o seu direito de reprodução 
violado pelo estado. Há implantado na sociedade e no 
poder judiciário, a ideia de que apenas o binarismo, 
isto é, formado por casal homem/mulher, podem ter 
o direito absoluto de reprodução. Ressalva-se que há 
casos da cirurgia de transgenitalização, que o paciente 
não tem interesse em manter seu aparelho reprodutor, 
todavia este artigo visa assegurar o direito ao projeto 
parental dos transexuais que pretendem exercer o pater 
família. Nestas duas situações devem ser analisadas e 
amparadas por políticas públicas, como por exemplo: 
o acompanhamento psicológico.

Além disso, esse trabalho tem como intenção 
contextualizar que num passado não tão remoto, 
somente depois que o transexual tivesse se submetido 

à cirurgia de mudança de sexo, é que seria concedido 
judicialmente o direito ao nome, ou seja, a alteração 
do prenome e o direito ao esquecimento, que está 
relacionado ao fato ainda que verídico do sujeito não 
ser exposto sem seu consentimento, ao público em 
geral. Isso tudo está em consonância com o princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana e direito à honra e 
à intimidade.

Além do mais, tem como propósito elencar 
a questão do registro civil da criança, constando o 
nome dos pais transexuais e a problemática dos 
efeitos negativos dos pais não se encaixarem no 
conceito (sexo-gênero-comportamento sexual). 
Analise-se que essa repercussão negativa, está atrelada 
ao fato desta matéria ainda ser nova para ramo do 
direito e que recentemente começou a ser objeto de 
estudo do STF.

1 DA ABORDAGEM HISTÓRICA DO DIREITO DE 
FAMÍLIA: DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR

Os princípios norteadores do Direito de 
Família brasileiro, possuem como garantia a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. No aspecto internacional e nacional, é possível 
ressaltar que este direito sofreu uma adequação no 
seu conceito, a cada época e em cada localidade. 
De acordo com a história, afirma-se que a evolução 
do direito de Família, passou por três fases: o 
estado selvagem, a barbárie e civilização, as quais 
contribuíram para o surgimento e fortalecimento da 
família. Depreende-se este entendimento do livro a 
Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges (1999).

Outro fator decisivo para o fortalecimento 
da família antiga, foi a introdução nas famílias da 
Religião, visto que se encontrava nos lares familiares 
antigos, a veneração aos mortos e ao fogo sagrado. 
Ademais, pode-se afirmar que a história do direito 
de família brasileiro, é uma ramificação do direito 
de família romano, posto que é regido pelo princípio 
da autoridade (figura do pater famílias), ou seja, o 
pai da família, além disso, está relacionada ao sistema 
patriarcal, referente ao período da colonização 
brasileira.

No Brasil, a evolução do direito de família 
está intrínseca à atualização do Código Civil e ao 
processo de redemocratização, onde foi assegurado 
aos cidadãos a defesa e a dignidade da pessoa humana. 
Isso é de suma relevância, pois por muito tempo, 
viveu-se um período de retrocesso e relativização do 
direito à igualdade. Na visão de Lôbo:
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O Direito Civil codificado exerceu papel 
relevante na contenção do poder político, 
durante o predomínio do liberalismo; na 
atualidade, seu lugar é o estatuto de defesa 
da pessoa humana, na contenção dos poderes 
privados, garantindo-se lhe o espaço de sua 
dignidade, para que não se converta em objeto 
coisificado dos grandes sistemas econômicos, 
sociais e culturais da sociedade global. 
(LOBO, 2016, p. 105).

Diante de tal exposição, pode-se dizer que no 
final do século XX e início do século XXI, houve o 
fenômeno da “descodificação”, deste modo instaurou-
se o processo de constitucionalização dos direitos. 
Este ao longo das últimas décadas, aconteceu devido 
ao processo de ascensão ao plano constitucional 
dos princípios, dentre eles o Dignidade da Pessoa 
Humana e aos bons costumes.

Ainda sobre a constitucionalização de direitos, 
no século XX, entrou em debate mundial o crescimento 
populacional do fim da II Guerra Mundial, devido 
a isso, países desenvolvidos intensificaram sua 
campanha para que países subdesenvolvidos criassem 
métodos contraceptivos para controlar o aumento 
da população, ou seja, o controle de natalidade. 
Em decorrência disso, no ano de 1990, foi realizada 
a Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento, cuja foi gerenciada pela ONU1, 
com a finalidade de esclarecer no plano internacional 
o direito à igualdade de gênero, direitos reprodutivos 
e sexuais e a direito à saúde. Depreendeu-se de tal 
conferência que o direito à reprodução, deve ser 
discutido numa esfera política e não apenas privada 
(íntima), ou seja, o direito ao projeto parental é o 
“direito de tomar decisões sobre a reprodução livre 
de discriminação, coerção e violência”. (CORRÊA; 
ALVES; JANNUZZI, 2006, p. 36).

No Brasil, o projeto parental é amparado 
pela Constituição Federal no art. 226. Acontece 
que, quando os transexuais pretendem exercer seu 
direito ao planejamento, o qual é resguardado pelo 
direito à igualdade, acaba tendo seu direito ainda 
hoje relativizado, devido ao preconceito inerente à 
sociedade patriarcal de cunho machista. Ressalta-se 
que isso está em contrariedade aos direitos humanos. 
De acordo com a ONU:

A saúde reprodutiva é um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não a 
simples ausência de doença ou enfermidade, 
em todas as matérias concernentes ao sistema 
reprodutivo e a suas funções e processos. A 
saúde reprodutiva implica, por conseguinte, 
que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e 

1. Organização das Nações Unidas

satisfatória, tenha a capacidade de reproduzir e 
a liberdade de decidir sobre quando, e quantas 
vezes o deve fazer.

Ocorre que, quando o transexual se submete à 
transgenitalização pela seguridade social brasileira, a 
qual garante aos cidadãos o direito à saúde pública e 
posteriormente, decide pôr em prática o planejamento 
familiar, surge a problemática da esterilidade, tento 
em vista que muitos ao se submeterem à cirurgia, 
optam em descartar seu órgão reprodutor, problema 
este que deveria ser solucionado por políticas públicas 
do Estado, que deveriam fornecer um eficiente 
acompanhamento psicológico. Tendo em vista que  a 
Portaria nº 1.707, de 18 de agosto de 2008:

Instituiu o processo transexualizador no 
SUS, não havia ressalvas quanto à possibilidade 
de preservar gametas de quem passa pela cirurgia 
de transexualização ou por hormonioterapias, 
procedimento comum em outros casos.

Diante do excerto, então deduz-se que no 
Brasil, há violação do direito das pessoas transexuais 
de congelarem seus gametas, a partir de métodos de 
Criopreservação, que são assegurados pelo Conselho 
Federal de Medicina. Apenas se quiserem num 
futuro decidirem pôr em prática projeto parental. 
Ressalva-se que em procedimentos radioterápicos, 
utilizados no tratamento contra o câncer, os pacientes 
também ficam estéreis, mas há a política pública para 
resguardar os gametas desses.

Ainda que o Ministério da Saúde alegue que:

a orientação sexual e a identidade de gênero 
são categorias reconhecidas pelo Ministério da 
Saúde como determinantes e condicionantes da 
situação de saúde, não apenas por implicarem 
práticas sexuais e sociais específicas, mas 
também por expor lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais a agravos decorrentes do 
estigma e da exclusão social.

Pode-se dizer que no cenário jurídico, 
político e social, a eficácia de tal direito sexual e 
reprodutivo, ainda não está em equidade com esse 
grupo minoritário (vulneráveis), ou seja, há restrição 
quanto ao exercício do direito de reprodução dos 
transexuais, desta forma, constata-se que claramente 
há a violação do Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, cujo de acordo com (Paulo Lôbo, 2016, 
p.110), “É o núcleo existencial que é essencialmente 
a todas as pessoas humanas, como membros iguais 
do gênero humano, impondo-se um dever geral de 
respeito”. No entanto, observa- se que não é está 
a prática que atualmente está sendo difundida no 
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Brasil em relação aos transexuais, embora seja um 
país que se autodenomina democrático.

Sabe-se, que esse princípio mencionado acima, 
é essencial para a proteção do direito de família e para 
o ambiente familiar, pois antigamente, analisando o 
cenário total e tradicional da família, era de visível 
entendimento que as pessoas as quais a integravam, 
tinham tratamentos desiguais, ou seja, uns tinham 
menos direitos que os outros. Porém, acontece 
que ainda hoje, ao praticar o projeto parental, os 
transexuais são mal vistos pela sociedade, seja pelo 
fato da mudança de sexo em si, alteração do nome e 
pelo fato de apesar de haver direitos no Brasil, ainda 
faltam direitos para resguardá-los, ou seja, surge um 
paradoxo do Direito a ter Direitos, os quais devem 
ser mais eficazes e não apenas lei como antidireito 
(feita para privilegiar alguns).

Ocorre que, a questão do antidireito, está em 
contrariedade à Constituição Federal de 1988, a qual 
afirma no seio do seu artigo 226, que “A família, base 
da sociedade, tem especial proteção do Estado”. E que 
os únicos requisitos para caracterizar uma família é a 
afetividade, continuidade, durabilidade, publicidade 
e amor familiar, não precisando, portanto, do 
binarismo de casal homem/mulher.

1.1 QUEM É O TRANSEXUAL?

Nas palavras de Tereza Rodrigues Vieira, o 
Transexual é:

“A pessoa transexual é alguém que se identifica 
psíquica e socialmente com o gênero oposto 
ao que lhe foi imputado na certidão de 
nascimento.” (VIEIRA, 2012 apud IRAJA, 
2019, p. 614).

Além disso, é de relevância afirmar que o 
transexual pode possuir orientação sexual tanto 
homossexual quanto heterossexual, tendo em vista 
que sua insatisfação é quanto à identidade de gênero e 
sexo. Ocorre que, instaurou-se na sociedade patriarcal 
que o padrão correto a ser seguido é o cis gênero, ou 
seja, a pessoa que se identifica com o próprio gênero 
e pelo sexo biológico, o qual nascera. Além disso, a 
orientação sexual deve ser heterossexual, isto é, deve-
se sentir atraído pelo sexo oposto, devido a isso, há 
a grande reprovabilidade e intolerância sobre essa 
“minoria”.

Ocorre que, nos últimos tempos, este 
paradigma biopsicossocial tem sido quebrado, com 
o surgimento da comunidade “LGBTQIAP+”2. 
2. LGBTQIAP+ é uma sigla que significa Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/

Faz mister destacar, que os transexuais até o ano 
de 2018, eram colocados na categoria de transtorno 
mental, ou seja, eram classificados como CID3. No 
entanto, com o fortalecimento desta comunidade e 
a Resolução de Decisão da OMS4 houve o reforço da 
CFP nº 01/2018, a qual alega que a transexualidade 
está ligada às “condições relacionadas à saúde sexual” 
e é classificada como “incongruência de gênero”. 
Esta decisão foi amplamente fundamentada na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
qual numa esfera internacional visa assegurar aos 
indivíduos a garantia do Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana.5

Uma pessoa que se denomina transexual, na 
sua subjetividade, não se identifica com o gênero 
e sexo, os quais foram designados ao nascimento, 
este conceito é respaldado na concepção binária 
heterossexual. Diante dessa condição de não aceitação 
à sexualidade, surgiu a problemática da cirurgia de 
transgenitalização, devido a isso, em 1997, o CFM6, 
por meio da Resolução nº 1.482, e posteriormente 
pela Resolução nº 1.652 de 2002, autorizou a 
realização de cirurgias de transgenitalização em 
pacientes transexuais no país, alegando seu caráter 
terapêutico e o paciente deveria ser instruído e 
orientado por equipe médica, visto que tinha caráter 
de “cura”, hoje como já foi trazido no artigo, a 
transexualidade já não é mais uma doença, mas sim 
o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do 
sexo oposto, como define a Organização Mundial da 
Saúde.7

No Brasil, a transgenitalização, cirurgia que 
as pessoas transexuais se submetem, aconteceu pela 
primeira vez em 1971, porém à época o cirurgião 
respondeu a um processo criminal. Com a evolução 
da medicina e da esfera social, judicial e política, em 
1997 há as primeiras cirurgias experimentais e em 
2008 há instauração da cirurgia de mudança de sexo 
na rede pública brasileira, implantação esta realizada 
pelo SUS8, para garantir a eficácia dos direitos 
fundamentais.9

Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromântiques/Agênero, Pan/Poli e 
mais. https://orientando.org/o-que-significa-lgbtqiap/

3. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde

4. Organização Mundial da Saúde
5. RESOLUÇÃO Nº 1, DE 29 DE JANEIRO DE 2018. CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2018. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/
uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01- 2018.pdf>. Acesso em: 
15 ago 2019

6. Conselho Federal de Medicina
7. http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm
8. Sistema único de Saúde
9. https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/05/23/quem-foi-

o-medico-condenado-por- realizar-a-1-cirurgia-de-trans-do-brasil.htm

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm
http://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/05/23/quem-foi-o-medico-condenado-por-
http://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/05/23/quem-foi-o-medico-condenado-por-
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Em contrapartida, somente depois do 
procedimento cirúrgico é que seria discutido no 
âmbito judicial a possibilidade de modificar o 
prenome (nome), em contrariedade aos direitos 
da personalidade, o qual afirma que o nome é um 
direito imprescritível e irrenunciável, todavia desde 
fevereiro de 2018, o STF10 julgou que é possível a 
alteração do nome, sem ter que se submeter a cirurgia 
de transgenitalização:

Possível a alteração de nome e gênero no 
assento de registro civil mesmo sem a realização 
de procedimento cirúrgico de redesignação de 
sexo. A decisão ocorreu no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275.

Pode-se ressaltar que a questão da 
transgenitalização e alteração do nome, são 
respaldadas pelo direito ao esquecimento, isto é, 
quando o transexual passa pelo o ciclo de mudança 
de sexo e alteração do nome, mesmo que o fato 
anterior seja verídico (que se submeteu à cirurgia e 
modificou o nome), não é requisito que seja exposto 
ao público, com base no princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana e o direito à intimidade, art. 50, X, 
CF/88 e art. 21, CC/02.

1.2 DA ADOÇÃO NOS CASOS DE PAIS TRANSEXUAIS

No Brasil, o primeiro resquício da adoção 
foi trazido na legislação de 1828, a qual tinha como 
finalidade, solucionar o caso de casais heterossexuais 
(estéreis) de terem filhos (PAIVA, 2004). Contudo, 
ao longo das gerações, este tema foi se alterando, 
até culminar no ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), que visa garantir com base no artigo 
1º “Proteção integral à criança e ao adolescente”.

Deve-se ressaltar que a prática da adoção 
brasileira, tem um rito a ser seguido, ou seja, apenas 
em caso de desvairado as tentativas de conceder 
a guarda à família extensa é que a criança ou 
adolescente serão remetidos à adoção. Além disso, 
o casal ou a pessoa unilateralmente que se dispor 
a adotar devem se inscrever numa no cadastro de 
adoção, salvo nos casos que já tiver vínculo afetivo ou 
adoção unilateral. Devido a isso, leva a morosidade 
da adoção (AMB, 2009).

De acordo com o levantamento realizado no 
dia 29/04/2019, pelo CNA (Cadastro Nacional de 
Adoção), há mais de 45.923 pretendentes cadastrados 
e 9.566 crianças e adolescentes disponíveis. Ocorre 
que, apesar de haver esta discrepância entre 
10. Supremo Tribunal Federal

pretendentes e pretendidos, há mais escolhas por 
meninas com idade inferior a 3 anos, resultando 
nesta diferença nos números. (REIS, 2014).

Em relação a adoção de crianças e adolescente 
por pessoas transexuais, a lei não faz  restrição  aos  
direitos,  pois os  únicos  requisitos  que  devem   ser  
cumpridos,   são os previstos no rol dos arts. 40 e 42 
ECA.

Art. 40 ECA. O adotando deve contar 
com, no máximo, dezoito anos à data 
do pedido,  salvo  se já estiver sob  a guarda  
ou tutela dos adotantes. Art.42 ECA. Podem    
adotar    os    maiores    de    18    (dezoito)    
anos, independentemente do estado civil.§ 1º 
Não podem adotar os ascendentes e os irmãos 
do adotando.§ 2o Para adoção conjunta, é 
indispensável que os adotantes sejam casados 
civilmente ou mantenham união estável, 
comprovada a estabilidade da família.§ 3º 
O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando.§ 4o 
Os divorciados, os judicialmente separados 
e os ex- companheiros podem adotar 
conjuntamente, contanto que acordem sobre 
a guarda e o regime de visitas e desde que o 
estágio de convivência tenha sido iniciado 
na constância do período de convivência e 
que seja comprovada a existência de vínculos 
de afinidade e afetividade com aquele não 
detentor da guarda, que justifiquem a 
excepcionalidade da concessão.§ 5o Nos casos 
do
§ 4o deste artigo, desde que demonstrado 
efetivo benefício ao adotando, será assegurada 
a guarda compartilhada, conforme previsto no 
art. 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 - Código Civil.§ 6o A adoção poderá 
ser deferida ao adotante que, após inequívoca 
manifestação de vontade, vier a falecer no 
curso do procedimento, antes de prolatada a 
sentença.

Deve-se destacar que o casal transexual que 
tiver como intuito o planejamento familiar através 
adoção, assim como os demais casais, devem garantir 
à criança ou adolescente que está sendo adotado, a 
parentalidade responsável, conforme elencado pelo 
art. 226 CF/88. Além disso, deve cumprir e garantir 
no núcleo familiar, os princípios do direito de 
família como Solidariedade familiar o qual é de suma 
importância, para a evolução do direito de família, 
pois resulta da superação do individualismo, ou seja, 
egocentrismo, para uma vida em coletividade, onde 
todos estariam resguardo pelo princípio de direito à 
igualdade.

Há também o princípio da Liberdade e do 
pluralismo familiar, diante desse princípio as famílias, 
constituídas ou não pelo binarismo (homem/
mulher ou heterossexual/homossexual), são livres 
para escolher o planejamento familiar, ou seja, tem 
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liberdade para decidir se vão ou não querer ter filhos, 
são livres para escolher qualquer dogma religioso, 
cultural e político, sem ter qualquer intervenção de 
contrariedade.

O Princípio da Afetividade é o principal 
pilar para fundamentação do Direito de Família 
constitucional do século XXI, (artigos 226 a 227 
CF/88). Esse princípio permite aprimorar os ideais 
de Dignidade da Pessoa Humana. Em continuação, 
ainda se tem como princípio ao Direito Familiar, o 
Princípio do melhor interesse da criança, o qual está 
explicitamente descrito no art. 227, CF/88. Segundo 
a Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
“deve ter se interesses tratados como prioridade, 
pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto na 
elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe 
digam a respeito”. (Lôbo, Paulo. p 124)

Por fim, o Direito de Família tem como 
princípio a “Responsabilidade Familiar”. Esse está 
intrinsecamente ligado à paternidade Responsável 
(art.226, § 7º, CF/88). A Responsabilidade Familiar 
é o aglomerado de todos os princípios supracitados, 
visa garantir no ambiente familiar a igualdade e 
a liberdade entre seus membros, a afetividade, a 
educação, a alimentação, e a saúde das crianças, 
buscando a aplicação eficaz e segura.

1.3 REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA

Desde tempos mais remotos, a infertilidade 
ocasiona reprovação perante a sociedade, devido a 
isso ao longo dos anos, a ciência foi se aprimorando e 
criou técnicas para solucionar tal problema. Todavia, 
está técnica de procriação artificial foi difundida 
com o intuito de ajudar os casais heterossexuais 
constituído por homem e mulher, nascido assim 
biologicamente.

Atualmente, pessoas transexuais também 
têm praticado está técnica, contudo há uma certa 
reprovabilidade quanto a isso, seja pela questão 
biológica de gerar um feto, pela questão de filiação ou 
afetividade. Pode-se definir essa técnica como “Um 
conjunto de operações para unir, artificialmente, os 
gametas feminino e masculino, dando origem a um 
ser humano, podendo ocorrer pelos métodos ZIFT11 
e GIFT12” (DINIZ, 2014). E tem como intuito, 
gerar novos seres humanos, a partir das técnicas de 
inseminação artificial e fertilização in Vitro, as quais 
podem ser homólogas ou heterólogas.

11. Transferência Intratubária de Zigoto
12. Transferência Intratubária de Gametas

1.4.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E FERTILIZAÇÃO IN VITRO

A técnica da Inseminação Artificial é utilizada 
quando os genitores, possuem uma certa dificuldade 
quanto à inserção do espermatozóide dentro da 
vagina ou do útero, sendo assim, recorrem a um 
método de “deposição de esperma dentro da vagina 
ou do útero por meios outros que o ato do coito”.
[3],, deste modo, quando o esperma fecunda o 
óvulo, surge então o embrião, onde dá início ao 
período gestacional, efetivando portanto à liberdade 
de reprodução.

Em correlação às técnicas de reprodução, há a 
fertilização in vitro, cuja popularmente é conhecida 
como “bebê proveta”, neste procedimento é simulado 
a temperatura das trompas em laboratório, sendo 
assim, há a fecundação do óvulo, posteriormente, 
é que o pré-embrião será introduzido no útero. 
Ressalta-se que tal processo ocorre em três etapas: 
indução da ovulação, coleta de óvulos e transferência 
embrionária, ou seja, primeiramente haver á a 
estimulação da ovulação, a partir de medicamentos, 
posteriormente quando o óvulo estiver totalmente 
pronto (fértil), este será recolhido e por fim, a 
fertilização será externa e transferida para útero.

Pode-se afirmar que estas duas técnicas, isto é, 
a Inseminação Artificial e a Fertilização in vitro, pode 
ser homóloga ou heteróloga. Aquelas ocorrerão, 
quando utilizar os gametas dos genitores para a 
fecundação, enquanto esta, pode ser heteróloga 
parcial (quando apenas usa o gameta de um genitor 
e o outro será utilizado de um terceiro) ou total (os 
dois gametas serão de terceiros).

O grande questionamento sobre esse assunto 
é: Como é realizado a Reprodução Humana Assistida 
em homem ou mulher transexual? Sabe-se que o 
direito à procriação “Right to Procriate”, é um direito 
garantido no plano constitucional, isto é, que está 
amparado no art. 226, § 7º da Constituição Federal.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas.

Diante deste artigo, entende-se que é 
resguardado a todos que almejam constituir uma 
família, na esfera nacional, a livre decisão para 
escolher quantos filhos terão e se serão filhos 
biológicos naturais, filhos adotivos e devido a algum 
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grau de esterilidade, poderão ser biológicos através 
de métodos artificiais.

Além da garantia constitucional, a Resolução 
do Conselho Federal de Medicina nº2.168/2017, 
a qual não é uma lei federal, traz uma segurança 
às pessoas transexuais que pretendem praticar às 
técnicas de RA (Reprodução Humana Assistida), 
onde todas as pessoas sejam elas transexuais ou 
não, podem exercer tal técnica, direito à igualdade. 
Ressalte-se que a mulher e o homem transexual, 
ao praticar a RA, a qual pode utilizar a técnica de 
Inseminação Artificial ou Fertilização In Vitro, terá 
que realiza-la na modalidade heteróloga, tendo em 
vista que ao fazer a cirurgia de transgenitalização, 
acarreta na esterilidade nos pacientes que almejam 
e os que não pretendem exercer o planejamento 
familiar, exemplifica-se isto em consonância com o 
seguinte caso: uma mulher transexual pode ter uma 
orientação sexual homossexual ou heterossexual, 
assim sendo, quando praticam a RA, utilizará o 
gameta do (a) cônjuge ou companheiro (a) mais o 
gameta de um terceiro à relação, ou os dois gametas 
poderão ser de terceiros. Assim que inseminado ou 
fertilizado tal embrião será pode vir a ser gerado numa 
barriga de aluguel, isto é, uma gestação substituta.

A gestação substituta, de acordo com a 
Resolução 2168/2017, é denominada a doação 
ou cessão temporária do útero, salienta-se que tal 
cessão deve ser gratuita, é admitido em casos de 
doenças genéticas, uniões homoafetivas ou em casos 
monoparentalidade programada (pessoas solteiras), 
taxativamente. Afirma-se que, a mulher cedente 
do útero deverá ser da família do parceiro (a) ou 
parentesco sanguíneo até quarto grau, contudo, o 
Conselho Federal de Medicina, pode autorizar outras 
pessoas a cederem o útero temporariamente. Para 
que haja a “barriga de aluguel”, deve ter um termo de 
consentimento da cedente, onde ficará ciente sobre 
as condições de tal ato e apenas mulheres até 50 anos 
podem ceder o útero, deste modo.

CONCLUSÃO

Dada a importância deste tema, ou seja, 
a eficácia do direito ao planejamento familiar de 
pessoas transexuais, pode-se concluir que a sociedade 
brasileira tem buscado garantir mais direitos às 
minorias, visto que tem avançado nas esferas sociais, 
políticas e judiciais. Todavia, este assunto ainda é visto 
com um certo grau de reprovabilidade por muitos, 
acarretando deste modo no ideal de “pré-conceito”, 

onde busca-se, contrariar tudo aquilo que não se 
classifica como o padrão social de se viver, ou seja, 
tudo aquilo que vai contra os “valores” retrógrados, 
introduzidos há séculos na sociedade.

Desse viés, que surge a ideia de lei como 
antidireito, visto que as leis à priori foram criadas, 
para garantir a todos o direito à liberdade, à igualdade 
e à autonomia de reprodução. Contudo, a partir do 
momento que as leis não atingem a sua finalidade, 
isto é, apesar de assegurar a todos o direito de exercer 
seu direito constitucional de constituir uma família, 
ou seja, direito ao planejamento familiar, porém não 
tem eficácia sobre todos, como nos casos das pessoas 
transexuais, acarreta na violabilidade de tal direito 
fundamental.

Conclui-se que para superar este paradigma, 
deverá haver mais garantias e mais leis como direito às 
pessoas transexuais, isto é, que garanta plena eficácia 
de seus direitos como “Ser Humano”, ademais 
deverá ter políticas públicas mais eficazes em relação 
à esterilidade, pois tal prática viola a Dignidade de 
um cidadão o qual é sujeito de direitos e deveres e 
que tem direito à procriação.

Diante disso, este artigo tem como finalidade 
demonstrar os meios alternativos para suprir tal 
violação, os quais são a adoção responsável, onde 
um casal transexual que tenha como intuito adotar, 
deverá seguir os requisitos elencados pelo Estatuto 
da Criança e Adolescente e Reprodução Humana 
Assistida (fertilização In Vitro “Bebê Proveta ou 
Inseminação Artificial), a qual se sucederá na forma 
de gestão de substituição, onde deverá ser assegurado 
ao filho adotivo e ao filho biológico a parentalidade 
responsável, o melhor interesse da criança, direitos 
da personalidade, direitos sucessórios e o direito 
de família. Salienta-se que estes direitos devem ser 
garantidos, em qualquer tipo de família, sem fazer 
qualquer distinção.

Por fim, pode-se dizer que o presente artigo 
tem como intenção demonstrar que todos na esfera 
nacional, devem exercer seus direitos e obrigações, 
com igualdade, visto que é isto que a lei garante. 
Aliás, uma pessoa transexual deve ter direito ao 
nome e ao seu próprio corpo sem entrar em questão, 
“o padrão ético social”, tendo em vista que o Brasil é 
um país democrático que promove direitos.
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RESUMO

O presente artigo tem o intuito de perscrutar 
a figura do nome, como meio de garantir a defesa 
dos direitos da personalidade e da dignidade dos 
transexuais. Para tanto foi utilizado o método 
dedutivo para a estruturação do texto. Diante 
de uma realidade jurídico- social opressora e que 
violenta incessantemente os transexuais, o fito do 
nome é o de promover maior qualidade de vida a 
esse grupo vulnerável. O nome, enquanto direito da 
personalidade, devidamente positivado no Código 
Civil de 2002, é imprescindível à dignidade da 
pessoa humana, princípio fundamental do Estado 
Democrático de Direito Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade da Pessoa Humana; Direitos da Personalidade; Nome; 

Transexualidade.

 ABSTRACT

The aim of this article is to examine the name, 
as a means of guaranteeing the rights of the personality 
and dignity of transsexuals. For that, the deductive 
method was used to structure the text. Faced with an 
oppressive juridical and social reality that violently 

incessantly transsexuals, the purpose of the name is 
to promote a higher quality of life for this vulnerable 
group. The name, as a right of personality, duly affirmed 
in the Civil Code of 2002, is essential to the dignity 
of the human person, a fundamental principle of the 
Democratic State of Brazilian Law.

KEY WORDS

Dignity of Human Person; Personality Rights; Name; 

Transsexuality.

INTRODUÇÃO

A personalidade jurídica inicia-se a partir do 
nascimento com vida, quando o indivíduo passa 
a ter um conjunto de caracteres próprios, como a 
aptidão para deter direitos e assumir deveres. Assim, 
tem a viabilidade de defender o que lhe é próprio, 
como sua vida, integridade físico-psíquica, corpo, 
intelecto, moral, honra, imagem e intimidade. Em 
outras palavras, passa a ser detentor dos direitos da 
personalidade, consectários da dignidade da pessoa 
humana.

Os transexuais constituem uma parcela da 
população intencionalmente ignorada e deixada à 
margem do direito. Há uma invisibilidade destes 
cidadãos perante o Estado, que não lhes reconhece 
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direitos básicos e os expõem diuturnamente à 
intolerância e violência de toda sorte.

Embora um Estado Democrático de Direito 
deva se pautar pela igualdade, estes indivíduos são 
constantemente relegados ao tratamento desigual, 
ao passo que lhes são negados os mais elementares 
direitos, especialmente o direito de ter e de usar um 
nome condizente com a sua autodeterminação, tema 
do presente estudo.

Inicialmente serão abordadas questões 
pertinentes à transexualidade, seguida pela sua 
necessária proteção através do princípio da dignidade 
da pessoa humana e dos direitos da personalidade, 
na sequência tratar-se-á do direito ao nome e de sua 
necessidade de adequação à identidade de gênero.

O propósito desse artigo é trazer à baila o 
direito personalíssimo dos transexuais de ostentarem 
o nome civil condizente com a sua auto identidade, 
materializando assim o princípio da dignidade 
da pessoa humana e preservando-os de situações 
degradantes e vexatórias.

Para o desenvolvimento do presente artigo 
foi utilizada a pesquisa bibliográfica, com análise de 
teorias em documentos físicos, por meio de consultas 
em livros. O método utilizado é o dedutivo, 
objetivando abordar a temática de forma mais 
abrangente e satisfatória às conclusões pretendidas.

1 SOBRE A TRANSEXUALIDADE

Transexuais são as pessoas que, 
independentemente da orientação sexual que 
manifestam, diferem das construções e padrões de 
gêneros considerados estandardizados para o seu 
sexo biológico. São aqueles que, singularmente, 
constroem as suas formas de se sentirem homens ou 
mulheres, masculinos ou femininos.

Os Princípios de Yogyakarta, documento 
consubstanciado em um conjunto de princípios 
jurídicos internacionais sobre a aplicação da legislação 
internacional de direitos humanos baseadas na 
orientação sexual e identidade de gênero, auxiliam 
no entendimento da transexualidade.

Assim dispõe o Princípio n.3 de 
YOGYAKARTA:

Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, 
em qualquer lugar, como pessoa perante a lei. 
As pessoas de orientações sexuais e identidades 
de gênero diversas devem gozar de capacidade 
jurídica em todos os aspectos da vida. A 
orientação sexual e identidade de gênero 
autodefinidas por cada pessoa constituem 

parte essencial de sua personalidade e um dos 
aspectos mais básicos de sua autodeterminação, 
dignidade e liberdade. 

Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se 
submeter a procedimentos médicos, inclusive 
cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia 
hormonal, como requisito para o reconhecimento 
legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, 
como casamento ou status parental, pode ser 
invocado para evitar o reconhecimento legal da 
identidade de gênero de uma pessoa. Nenhuma 
pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, 
reprimir ou negar sua orientação sexual ou 
identidade de gênero.

Os Estados deverão:

a) Garantir que todas as pessoas tenham 
capacidade jurídica em assuntos cíveis, 
sem discriminação por motivo de 
orientação sexual ou identidade de gênero, 
assim como a oportunidade de exercer 
esta capacidade, inclusive direitos iguais 
para celebrar contratos, administrar, ter 
a posse, adquirir (inclusive por meio de 
herança), gerenciar, desfrutar e dispor de 
propriedade;

b) Tomar todas as medidas legislativas, 
administrativas e de outros tipos 
que sejam necessárias para respeitar 
plenamente e reconhecer legalmente a 
identidade de gênero autodefinida por 
cada pessoa;

c) Tomar todas as medidas legislativas, 
administrativas e de outros tipos que 
sejam necessárias para que existam 
procedimentos pelos quais todos os 
documentos de identidade emitidos 
pelo Estado que indiquem o sexo/
gênero da pessoa – incluindo certificados 
de nascimento, passaportes, registros 
eleitorais e outros documentos – reflitam 
a profunda identidade de gênero 
autodefinida por cada pessoa.

d) Assegurar que esses procedimentos sejam 
eficientes, justos e não- discriminatórios 
e que respeitem a dignidade e privacidade 
das pessoas;

e) Garantir que mudanças em documentos 
de identidade sejam reconhecidas em 
todas as situações em que a identificação 
ou desagregação das pessoas por gênero 
seja exigida por lei ou por políticas 
públicas;

f ) Implementar programas focalizados 
para apoiar socialmente todas as pessoas 
que vivem uma situação de transição ou 
mudança de gênero.

De acordo com o referido documento, 
entende-se como orientação sexual “a capacidade 
de cada pessoa de experimentar uma profunda 
atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos 
de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais 
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de um gênero, assim como de ter relações íntimas e 
sexuais com essas pessoas”. Já a identidade de gênero 
é definida como:

experiência interna, individual e 
profundamente sentida que cada pessoa tem 
em relação ao gênero, que pode, ou não, 
corresponder ao sexo atribuído o nascimento, 
incluindo-se aí o sentimento 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 o modo 
de vestir-se, o modo de falar e maneirismos.

Orientação sexual e identidade de gênero 
não se confundem. Aquela refere-se ao sentimento 
que as pessoas desenvolvem em relação a sua 
afetividade e sexualidade, dentro de um dos três 
padrões: a homossexualidade, quando o afeto e 
a sexualidade se direcionam a pessoas do mesmo 
gênero; a heterossexualidade, quando o afeto e a 
atração recaem sobre indivíduos de gêneros opostos 
ou a bissexualidade, quando a orientação afetivo-
sexual do indivíduo estende-se a pessoas de ambos 
os gêneros.

A identidade de gênero é a maneira como cada 
um se sente com relação ao gênero que lhe foi atribuído 
no momento do nascimento. Existem aqueles que se 
identificam com essa atribuição, enquanto outros, 
por uma experiência interna, desenvolvem outra 
expressão de identidade que as aproximam do gênero 
oposto. É uma experiência interna e individual de 
cada pessoa, incluindo o senso pessoal do corpo do 
próprio corpo. Trata-se da percepção que uma pessoa 
tem de si como sendo do gênero masculino, feminino 
ou de alguma combinação dos dois, independente 
do sexo biológico.

Neste contexto, transexuais, são os indivíduos 
que ultrapassam as fronteiras de gênero culturalmente 
construídas para o seu sexo de nascimento. Mesclam 
nas suas formas plurais de feminino e masculino, 
sentimentos e vivências que ultrapassam as questões 
de gênero comumente tratadas.

Usualmente, desde a primeira infância já se 
sentem em desconexão psíquico- emocional com seu 
sexo, pois, psicologicamente se enxergam de modo 
oposto ao almejado para o seu corpo. Em suma, 
nascem com um sexo biológico, mas sentem-se 
pertencente ao gênero oposto.

Não há que se confundir a transexualidade 
com a homossexualidade, pois aquela não se funda 
na orientação do desejo, mas sim na ausência de 
reconhecimento com o corpo biológico.

2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A 
PROTEÇÃO DOS TRANSEXUAIS

A dignidade da pessoa humana representa o 
mais universal de todos os princípios, é um macro 
princípio, do qual propagam-se todos os outros. 
É considerado o epicentro axiológico da ordem 
constitucional, disseminando seus efeitos sobre todo 
o ordenamento jurídico e alicerçando a totalidade de 
relações que se desenvolvem no seio da sociedade, 
sejam estas relações públicas ou privadas.

Além de representar um limite à atuação do 
Estado, concebe ainda um norte para a sua ação 
positiva. Além de abster-se de praticar atos ofensivos 
a dignidade humana, é dever do Estado proporcionar 
essa dignidade através de políticas públicas que 
viabilizem a realização existencial das pessoas, 
garantindo um mínimo de direitos fundamentais 
que proporcionem vida com dignidade.

Possui dupla eficácia, temos de um lado a 
eficácia positiva e de outro a sua eficácia negativa. 
A positiva vincula todas as normas jurídicas 
infraconstitucionais à consolidação da dignidade, isto 
é, impõem ao Estado e aos particulares obrigações 
que concretizem a dignidade. Já a eficácia negativa 
estabelece restrições, ao Poder Público e às pessoas 
como um todo, ao exercício de determinados direitos 
que possam ferir a dignidade de outrem.

Verifica-se, assim, que o sistema jurídico 
deve se pautar em normas que respeitem e deem 
efetividade ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. Esse importante princípio atinge todos os 
núcleos jurídicos: o sistema não pode tolerar decisões 
judiciais que o violem, bem como o legislador, em 
sua atividade abstrata e inovadora não pode, sob 
pena de afronta ao núcleo constitucional, elaborar 
normas que violem ou deem menor efetividade à 
dignidade das pessoas.

É o princípio fundante do Estado 
Democrático de Direito, consagrado no primeiro 
artigo da Constituição Federal. Valor nuclear da 
ordem constitucional, surge da preocupação do 
constituinte com a promoção dos direitos humanos 
e da justiça social. Sua essência não pode ser captada 
em palavras, mas talvez possa ser identificado como 
o princípio de manifestação primeira dos valores 
constitucionais.

Elevada a fundamento da ordem jurídica, 
representa uma opção constitucional expressa pela 
pessoa, levando todos os institutos à efetivação de 
sua personalidade. Essa opção constitucional gerou 
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a despatrimonialização e a personalização de todos 
os outros institutos jurídicos, colocando a pessoa 
humana no centro protetor do direito. As pessoas 
passam a representar a própria razão de ser da ordem 
jurídica e não mais um mero reflexo. O ordenamento 
jurídico deve ser pautado no próprio homem, que é, 
por seu turno, a sua razão de existir.

Encampada na grande maioria das constituições 
contemporâneas, é “valor-fonte”, a partir do qual 
emanam os demais direitos fundamentais. Desse 
modo, o conteúdo do princípio da dignidade da 
pessoa humana é impossível de ser esgotado, em 
virtude do próprio caráter exemplificativo do rol dos 
direitos fundamentais. Por isso, qualquer definição 
que pretenda esgotar esse princípio se mostrará 
incompleta.

O princípio da dignidade humana significa, 
acima de tudo, igual dignidade para todos. Portanto, 
é indigno dar tratamento diferenciado às pessoas de 
acordo com a sua identidade sexual, ou por qualquer 
outro critério de discriminação e exclusão.

A possibilidade de ser identificado conforme 
a sua identidade de gênero é garantia basilar da 
dignidade do indivíduo. E é cediço que a dignidade 
é o primeiro fundamento de todo o sistema 
constitucional vigente e o último arcabouço da 
guarida dos direitos individuais.

A concretização de um Estado de Democrático 
de Direito, fundamentado na dignidade da pessoa 
humana, exige a aceitação das diferenças que 
marcam os diversos grupos humanos, o respeito 
às facetas de cada um e a igualdade de tratamento 
e de oportunidades para todos eles, apesar de suas 
dessemelhanças.

Além do princípio da dignidade da pessoa 
humana, que abarca o tema de forma mais 
abrangente, ainda temos a aplicação do princípio 
da autonomia da vontade, da liberdade individual, 
da autodeterminação, da igualdade, dentre tantos 
outros.

3 UMA BREVE INTRODUÇÃO AOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE

A Constituição Federal acolheu os direitos 
fundamentais postos à disposição da pessoa 
humana. Dentre estes foram extraídos os direitos da 
personalidade, tratados pelo Código Civil em seus 
artigos 11 a 21, com rol meramente exemplificativo. 
Assim, é matéria que enseja debate através de uma 
perspectiva civil-constitucional.

Os direitos e garantias fundamentais 
concebem as prerrogativas necessárias para garantir 
vida digna, com liberdade e igualdade, para todas as 
pessoas. Trata-se de uma verdadeira cláusula geral de 
proteção e promoção da pessoa humana.

Na mesma perspectiva, o Enunciado nº 274 
do CJF/STJ aprovado na IV Jornada de Direito 
Civil, no ano de 2006:

Os direitos da personalidade, regulados de 
maneira não exaustiva pelo Código Civil, 
são expressões da cláusula geral de tutela da 
pessoa humana, contida no art. 1º, III, da 
Constituição (princípio da dignidade da 
pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, 
como nenhum pode sobrelevar os demais, 
deve-se aplicar a técnica da ponderação.

Os direitos da personalidade, como todas 
as normas jurídicas do Direito Civil e dos demais 
ramos do ordenamento jurídico, têm de estar 
predestinados à dignidade do homem. Ainda que 
com suas extensões e desdobramentos próprios, 
estão vitalmente ligados à dignidade, constituindo os 
direitos mais íntimos da pessoa.

É possível afirmar que os direitos da 
personalidades constituem-se das situações jurídicas 
reconhecidas à pessoa humana, tomada em si 
mesma e em suas projeções sociais. São os direitos 
primordiais ao pleno desenvolvimento da pessoa, no 
que concerne aos seus aspectos físicos, psíquicos e 
intelectuais. Individualizam o seu titular e conferem-
lhe ampla tutela jurídica.

São direitos essenciais à pessoa humana, que 
preservam a sua própria dignidade. Pode-se dizer 
que os direitos da personalidade não foram criados 
pelo ordenamento jurídico positivo, ao contrário 
são ínsitos à própria natureza do homem, como ente 
dotado de personalidade, portanto, cabe ao Estado 
apenas reconhecê-los e sancioná-los no plano do 
direito positivo.

A construção da personalidade sexual do 
indivíduo, é um direito personalíssimo, atributo 
inerente e inegável da pessoa humana. Assim, 
constituem patrimônio inalienável dos direitos 
fundamentais, tutelado por relevantes diplomas 
jurídico-positivos.

A sexualidade é componente inseparável 
da vida e sua negação acarretaria a retirada de um 
elemento essencial e vital. A identidade sexual 
encontra-se, por sua vez, inserida nos direitos 
intransmissíveis, indisponíveis e inalienáveis, isto é, 
ela é inerente à personalidade do ser humano.

Entender a transexualidade é reconhecer que 
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todos são igualmente sujeitos de direito, equiparados 
de garantias e prerrogativas irrenunciáveis. O direito 
à autodeterminação da pessoa humana, consiste 
na garantia de afirmar livremente e sem coerção a 
sua identidade, como consequência dos direitos 
fundamentais à liberdade, à privacidade, à igualdade 
e à proteção da dignidade humana.

É direito personalíssimo do transexual exercer 
a sua liberdade sexual, e para que esse exercício seja 
efetivo e completo, é imprescindível que o seu direito 
ao nome seja resguardado através da adequação do 
mesmo a sua identidade sexual. Negar a essas pessoas 
um nome condizente a sua autodeterminação, feriria 
visceralmente a sua dignidade.

4 O DIREITO AO NOME

O nome constitui um dos direitos 
mais essenciais da personalidade, é atributo 
individualizador de cada pessoa, pode-se afirmar 
que é o atributo mais marcante, por isso, goza de 
todas as prerrogativas que lhe são próprias. É direito 
indisponível, inalienável, vitalício, intransmissível, 
extrapatrimonial, irrenunciável, imprescritível e 
oponível erga omnes. Não é possível que alguém 
não tenha um nome ou que se abstenha de seu uso. 
(MORAES, 2010, p. 149).

Além de retratar a identidade social, simboliza 
a identidade subjetiva, oportunizando que a pessoa 
se reconheça enquanto sujeito e se identifique social 
e juridicamente. É bem jurídico que resguarda a 
intimidade e individualiza a pessoa, demandando 
ampla proteção do ordenamento jurídico. Assim, 
dispõe de um valor inserido no conceito de dignidade 
da pessoa humana.

Os direitos da personalidade não se prendem 
mais sob a ótica puramente privada, pelo contrário, 
devem ser vislumbrados sob a ótica humanista-
constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 
Federal já se pronunciou no voto da lavra do Ministro 
Maurício Correa, no RE. 248.869 de 07/08/2003: 
“O direito ao nome insere-se no conceito de 
dignidade da pessoa humana, princípio alçado a 
fundamento da República Federativa do Brasil (CF, 
artigo 1º, inciso III).”

O nome representa a designação que é 
atribuída a cada pessoa. É através dele que alguém 
se faz conhecido ou reconhecido. É a sua expressão 
mais inata, mais marcante (DINIZ, 2012, p. 196).

É essencial à tutela dos transexuais, garantir 
que o seu direito ao nome civil seja compatível 

com a sua identidade psíquica e social de gênero, 
concretizando assim a dignidade deste grupo 
vulnerável. (BAHIA; CANCELIER, 2017)

Ao compatibilizar o direito personalíssimo 
ao nome com direito personalíssimo à identidade 
de gênero, entende-se que o nome civil apenas 
incorpora-se à personalidade do indivíduo se for 
compatível com a sua identidade de gênero. (BAHIA; 
CANCELIER, 2017)

O direito ao nome é elemento substancial para 
o pleno desenvolvimento da personalidade e criar 
óbices ao uso do nome compatível com a identidade 
de gênero do seu titular, é infringir diretamente a sua 
dignidade, indo de encontro do objetivo principal 
dos direitos da personalidade.

4.1 EVOLUÇÃO NORMATIVA BRASILEIRA

Em sentido oposto a atual realidade da 
sociedade brasileira, especialmente plural e diversa, 
vivemos uma inércia legislativa, que se exime do seu 
dever de assegurar, mediante leis e políticas públicas 
específicas, tanto a identidade quanto os direitos da 
personalidade da comunidade transexual.

Esses indivíduos são privados pelo Estado de 
direitos básicos e de proteção contra todas as formas 
de preconceito, discriminação e violência a que são 
submetidos diariamente.

São pessoas marginalizadas e discriminadas, 
que se encontram em desvantagem do ponto de 
vista político e de efetivação de direitos, o que lhes 
torna alvos suscetíveis às diversas manifestações de 
intolerância e violência. Por isso, é urgente a atuação 
estatal para garantir a integração e participação desses 
indivíduos na sociedade.

Diante de um Congresso extremamente 
conservador e que se esquiva de tratar de questões 
polêmicas, receoso de desagradar eleitores, por 
preconceito e desinformação, temos como resultado 
grande parcela da população relegada e desprotegida, 
invisíveis socialmente.

No Brasil, existem resoluções, portarias, 
decretos e jurisprudências, que na ausência de lei 
federal, definem as situações concretas que ocorrem 
cotidianamente. São elas:

• Resolução nº. 1.482/97 do Conselho 
Federal de Medicina: Autoriza, a 
título experimental, a realização de 
cirurgia de transgenitalização do tipo 
neocolpovulvoplasta, neofaloplastia 
e ou procedimentos complementares 
sobre gônadas e caracteres sexuais 
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secundários como tratamento dos casos 
de transexualismo.

• Resolução nº. 1652/02 do Conselho 
Federal de Medicina: Dispõe sobre a 
cirurgia de transgenitalismo.

• Resolução CFM nº 1.955/2010 do 
Conselho Federal de Medicina: Dispõe 
sobre a cirurgia de transgenitalismo, 
atualmente em vigor.

• Portaria nº. 2803/2013 do Ministério 
da Saúde: Redefine e amplia o processo 
Transexualizador no Sistema Único de 
Saúde (SUS)

• Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016: 
Dispõe sobre o uso do nome social e o 
reconhecimento da identidade de gênero 
de pessoas  travestis e transexuais no 
âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional.

• Decisão do STF - Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4275: 
Dispensada a exigência de prévia realização 
de cirurgia de transgenitalização (ou de 
reversão sexual), “(...) dar interpretação 
conforme à Constituição e ao Pacto de 
São José da Costa Rica ao artigo 58 da 
Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos 
transgêneros,  que assim o desejarem, 
independentemente da cirurgia de 
transgenitalização ou da realização de 
tratamentos hormonais ou patologizantes, 
o direito à substituição de prenome e sexo 
diretamente no registro civil.”

• Provimento nº 73 do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ: Dispõe sobre a averbação 
da alteração do prenome e do gênero nos 
assentos de nascimento e casamento de 
pessoa transgênero no Registro Civil das 
Pessoas Naturais (RCPN).

• Projeto de Lei do Senado nº 134 de 
2018 – Institui o Estatuto da Diversidade 
Sexual e de Gênero.

5 PROVIMENTO Nº 73 DO CNJ

Em obediência ao direito constitucional à 
dignidade, à igualdade, à intimidade, à vida privada, 
à honra, à imagem, e, à identidade ou expressão 
de gênero sem discriminação, o CNJ expediu o 
Provimento nº 73, em 28/06/2018, para dispor 
sobre a averbação da alteração de prenome e gênero 
nos assentos de nascimento e casamento de pessoa 
transgênero, diretamente no Registro Civil das 
Pessoas Naturais.

O Provimento trouxe a normatização de 
como ocorrerá a aplicação prática da decisão do 
Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI 4.275/
DF, que conferiu ao artigo 58 da Lei nº 6.015/1973, 
interpretação conforme à Constituição Federal, 
reconhecendo o direito da pessoa transgênero 
que desejar, independentemente de cirurgia de 
redesignação sexual ou da realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, à substituição de 

prenome e gênero diretamente nos cartórios, sem 
necessidade de recorrer ao judiciário.

O requerente deverá ter dezoito (18) anos 
completos e estar habilitado à prática de todos os 
atos da vida civil para solicitar ao Oficial do Registro 
Civil das Pessoas Naturais a alteração e a averbação 
de seu prenome e gênero, para que correspondam à 
sua identidade autopercebida.

O pedido apresentado ao registrador civil 
independe de prévia autorização judicial, bem 
como da comprovação de realização de cirurgia de 
redesignação sexual ou da realização de tratamento 
hormonal ou patologizante. Assim, são dispensáveis 
a apresentação de laudo médico ou psicológico, basta 
a declaração de vontade do requerente e a juntada 
dos documentos e certidões obrigatórios.

A opção pela via administrativa exige a 
inexistência de processo judicial que tenha por 
objeto a alteração pretendida, o que se comprova 
pela declaração do próprio requerente. Se houver 
tramitação anterior de processo judicial, o 
procedimento fica condicionado à comprovação de 
arquivamento do respectivo feito.

Realizada a alteração de prenome e gênero, é 
possível averbá-la também no registro de nascimento 
dos descendentes do requerente, desde que haja a 
anuência deles quando relativamente capazes ou 
maiores, bem como a anuência de ambos os pais.

Para que a alteração possa ser averbada no 
assento de casamento do requerente, é indispensável 
a anuência do cônjuge. Logo, somente a alteração em 
seu assento de nascimento depende exclusivamente 
da vontade do requerente, nos demais assentos 
fica condicionada à manifestação de terceiros 
interessados.

Importante frisar que o requerimento pode ser 
realizado diretamente no Registro Civil das Pessoas 
Naturais onde foi lavrado o assento de nascimento e/
ou casamento a ser alterado, ou em cartório diverso 
do que lavrou o assento, cabendo ao registrador civil 
encaminhar o procedimento ao ofício competente, 
às expensas do solicitante.

CONCLUSÃO

O transexual é um indivíduo que sofre de 
uma insatisfação profunda e persistente em razão da 
incongruência entre o sexo atribuído em seu registro 
civil de nascimento e a sua identidade psíquica.

É preciso que haja uma flexibilização das 
normas jurídicas de modo a viabilizar as alterações 
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necessárias nos registros referentes aos transexuais 
que assim o desejem, para que possam se readequar 
socialmente, evitando que situações vexatórias 
ocorram diuturnamente.

E nessa esteira de pensamentos, evoluções 
históricas ocorreram no ano de 2018. Primeiro, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo 
essa alteração diretamente nos Registros Civis das 
Pessoas Naturais. Pouco depois, a alteração do 
status atribuído na Organização Mundial de Saúde 
a não mais considerar como transtorno metal a 
transgenia. Por fim, a publicação do Provimento nº 
73 do Conselho Nacional de Justiça determinando 
as diretrizes a serem observadas pelos Registradores 
Civis de modo a viabilizar o que já fora decidido pelo 
Supremo.

A efetividade do direito ao nome para os 
transexuais implica na resolução célere das questões 
de descompasso entre a sua identidade de gênero e o 
seu nome civil, quando este é incapaz de incorporar/
aderir a sua personalidade.

Permitir que as alterações de nome sejam 
realizadas, de maneira ágil, pelos cartórios de 
registro civil é a forma mais adequada para 
garantir-lhes o acesso à justiça, porém é inegável a 
imprescindibilidade de lei federal para resguardar 
efetivamente todos os direitos da classe.

Ainda há muito trabalho para garantir a 
materialização dos direitos dessa parcela marginalizada 
da sociedade. Mas certo é que os avanços obtidos nos 
últimos tempos demonstram que caminha-se para o 
efetivo reconhecimento e efetivação desses direitos. 
É o ordenamento jurídico abrindo as portas para o 
acolhimento dos indivíduos de uma forma singular.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo 
ressaltar a tutela do direito à identidade de gênero 
sob à luz dos direitos da personalidade, afim de 
comprovar o direito de autodeterminação das 
pessoas transexuais e travestis. Além de discutir as 
questões que envolve a vulnerabilidade social desse 
grupo minoritário, bem como as conquistas obtidas 
até o presente momento, como o direito a retificação 
do nome e gêneros diretamente nos assentos civis 
sem a necessária cirurgia de readequação sexual, ou 
hormonização, e mostrar as necessidades jurídicas e 
sociais que ainda precisam ser reconhecidas.

PALAVRAS- CHAVE

Esteriótipos de Gênero. Cultura. Sexualidade.

ABSTRACT

The present work aims to highlight the protection 
of the right to gender identity in the light of personality 
rights, in order to prove the right of self-determination 
of transsexual and transvestite people. In addition to 
discussing the issues surrounding the social vulnerability 
of this minority group, as well as the achievements 

obtained to date, such as the right to rectify the name 
and genders directly in civilian seats without the 
necessary sexual readjustment surgery, or hormones, 
and show the legal and social needs that still need to be 
recognized.

KEYWORDS:

Gender stereotypes. Culture. Sexuality

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, no objetivo de tutelar 
o reconhecimento dos direitos fundamentais como 
objetivos da República Federativa, disciplinou no 
inc. III do seu art. 3º, a erradicação da pobreza e da 
marginalização, para reduzir as desigualdades sociais 
existentes na sociedade brasileira.

Os princípios que tutelam os direitos 
fundamentais, tal como a dignidade da pessoa 
humana, projetam-se em todas as esferas da vida, e é 
um valor fundante que serve como suporte à ordem 
jurídica democrática.

Apesar do ordenamento jurídico visar a plena 
inclusão da pessoa humana na sociedade, assim como 
a solidificação da igualdade material e dos conceitos 
de liberdade e justiça, o preconceito conservado pela 
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cultura patriarcal heteronormativa fazem com que 
pessoas que não se enquadram na norma cis gênero 
sofram desde a infância, com violências físicas e 
psíquicas que impedem o desenvolvimento pessoal e 
social que potencialmente poderiam ter.

Foi preciso conceituar termos que constroem 
o próprio conceito de transexualidade, como sexo e 
identidade de gênero, analisar a evolução histórica 
dos transexuais, passando  legais da transexualidade 
para então analisar a inclusão da transexualidade na 
sexualidade e a dignidade humana dos transexuais.

A metodologia empregada no presente 
trabalho foi pesquisa de cunho exploratório e 
qualitativa, cujas fontes bibliográficas e documental, 
foram realizadas a partir de livros, leis, e outras fontes 
disponíveis na internet, como artigos científicos de 
revistas jurídicas e de outras áreas, em relação ao 
método de abordagem, foi utilizado o dedutivo.

1 DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE 
SEXO BIOLÓGICO

Antes do século XVIII, os seres humanos 
eram considerados oriundos de um mesmo sexo, a 
teoria do monismo pregava que o homem era o ser 
humano desenvolvido, enquanto que a mulher seria 
um ser de segunda classe, ou seja, um homem não 
plenamente desenvolvido (JESUS, ALVES, 2002).

Laquer (2001) citado por Jesus e Alves (2002, 
p. 2) esclarece:

A concepção atual de dois sexos diferentes 
surgiu apenas no século XVIII, anteriormente 
prevalecia o monismo sexual, a ideia de que 
há um único sexo, com registros datados do 
século II, nos tratados de Galeno, para quem 
o sexo feminino era um subdesenvolvimento 
do sexo masculino, o órgão genital feminino 
(vagina) seria um órgão genital masculino 
(pênis) incompleto, ou seja, entendia-se que 
mulheres eram homens imperfeitos.

A superioridade masculina predominava desde 
a antiguidade pois considerava-se que  o homem 
era um ser completo e perfeito, menosprezando 
e conduzindo a mulher a um segundo plano 
cuja submissão demonstrava-se com uma função 
meramente reprodutora, ou seja, com “atividades” 
naturalmente reservadas para si, como a maternidade 
e o cuidado com a prole.

Fabíola Rohden entende que:

Até a Renascença, o sexo era convencional 
e atribuído de acordo com as categorias de 
gênero, entre as quais estava o pênis, não como 
o sexo real, como uma essência, mas como mais 

um dos símbolos sociais do gênero. Criaturas 
com um pênis externo eram declaradas homens 
e dotadas dos privilégios e obrigações daquele 
posto social, enquanto quem só tinha um pênis 
interno era designado como mulher e dotado 
das atribuições correspondentes. (2001, p. 32).

A preocupação com a diferença biológica 
dos corpos humanos se deu apenas no movimento 
cultural do Iluminismo, atribuindo-se ênfase nas 
definições das diferenças sexuais entre homens e 
mulheres.

Os avanços da anatomia no Renascimento, 
sua preocupação em olhar, tocar e dissecar os corpos, 
apesar de nos parecerem reveladores das diferenças, 
não foram suficientes. Só se chegou à constatação de 
que os corpos de homens e mulheres eram diferentes 
na sua natureza quando houve um clamor social para 
isso. (2001, p.31)

Em razão dessa assunção implícita, no sentido 
de fincar na biologia as raízes das diferenças entre 
mulheres e homens, o conceito de “sexo” colaborou 
com a ideia da imutabilidade dessas diferenças 
sexuais e com a desesperança de certas tentativas 
de mudança que envolvesse a identidade de gênero 
(Nicholson, 2000). No entanto, a ciência e a 
sociedade têm se deparado com uma nova vivência, 
as pessoas transexuais.

Transgêneros, é termo guarda-chuva que 
engloba as pessoas transexuais e as travestis, ou 
todo aquele indivíduo que foge da padronização 
da cisgeneridade. Acerca das características da 
transexualidade, são pessoas que fenotipicamente 
pertencem a um sexo biológico, mas psicologicamente 
pertencem a outro e reivindicam a sua vivência 
conforme esse sentimento. Cisgenêro é a pessoa que 
nasce biologicamente com determinado sexo, e se 
identifica com esse.

Nesse sentindo, para Valéria Silva Galdino 
Cardin e Luiz Geraldo do Carmo Gomes,

O sexo é o que corresponde às características 
biológicas do indivíduo, ou seja, a distinção 
física entre o homem e a mulher. Já a 
orientação afetiva sexual é um desejo ou uma 
manifestação de afeto de uma pessoa em 
relação à outra, que necessariamente não está 
interligada a perpetuação da espécie. O gênero 
se refere à noção de masculino e feminino, 
enquanto construção social.

Para Judith Butler (2003) as estruturas 
jurídicas contemporâneas engessam as categorias 
de identidade de gênero nos termos da coerência 
exigida pela matriz heterossexual. Ou seja, há uma 
construção compulsória que condiciona os corpos à 
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uma identidade conectada tão somente em critérios 
biológicos do ser, quando na realidade o que 
categoriza o masculino e o feminino são construções 
meramente culturais.

Butler (2003) explica a ideia do sexo biológico 
condicionado ao gênero, implicando na biologia 
como um destino, ou seja, o sujeito nasceria homem 
ou mulher e suas diferentes experiências e lugares 
na sociedade seriam determinados naturalmente de 
acordo com o sexo biológico. Essa determinação 
biológica serve como pretexto para naturalizar as 
desigualdades entre homens e mulheres, pois uma 
vez que se naturaliza as diferenças, oculta-se como 
os mecanismos de poder que se operam, bem como 
a possibilidade de contestação e transformação da 
estrutura social.

O conceito de gênero deve ser encarado como 
um fenômeno cultural, uma vez que as diferenças 
sexuais não são por si só determinantes, mas sim 
construídas socialmente, e valorizadas durante 
séculos pela cultura para produzir diferenças que 
são ideologicamente afirmadas como naturais, 
contribuindo com as desigualdades sociais entre 
homens e mulheres.

Não há como recorrer a um corpo que não 
tenha sido já interpretado pelo menos uma única 
vez por meio de significados culturais. Desde da 
concepção, no momento do ultrassom, o enunciado 
“é uma menina!” ou “é um menino!” uma prática 
costumeira que insere automaticamente o bebê 
em um discurso cultural sobre o que é ser homem 
ou mulher, gerando uma expectativa dos pais e 
da própria sociedade que se mobiliza sobre quem 
aquele sujeito irá desejar, qual cor ele deverá usar, 
e as brincadeiras que poderá brincar, ou seja, seu 
corpo estará sempre marcado por significados 
culturais.

Com isso o caráter compulsório da 
cisgêneridade, é mascarado por um regime de poder 
naturalista, já que não é apresentado como uma lei ou 
uma regra a ser seguida, e sim como um fator natural, 
e por ser natural, não pode ser contestado. Uma 
característica repressora ocultada pela naturalização 
das diferenças e do poder.

Entende-se, portanto, que, sexo biológico 
e gênero são conceitos totalmente distintos um do 
outro, o primeiro está ligado ao corpo, anatomia 
humana e o segundo diz respeito às expressões de 
atos, gestos e atuações, de como determinada pessoa 
gosta de ser reconhecida pela sociedade, como 
mulher ou homem e independe do sexo biológico.

2 DOS CONCEITOS DE IDENTIDADE DE GÊNERO 
E ORIENTAÇÃO SEXUAL

Para entender o conceito de identidade de 
gênero é importante destacar que biologicamente 
há uma dualidade de gênero que transita ente o 
masculino e o feminino. A identidade de gênero se 
manifesta como um íntimo sentimento da pessoa, 
quanto à sua identificação como homem ou mulher, 
o que pode ou não corresponder ao sexo biológico 
atribuído a partir de seu nascimento.

Já a orientação sexual, se refere à atração 
afetivossexual por alguém, que pode ser do gênero 
masculino ou feminino. Uma dimensão não 
depende da outra, não há uma norma de orientação 
sexual em função do gênero das pessoas, assim, 
nem todo homem e mulher é “naturalmente” 
heterossexual.

Linda Nicholson (2000, p. 9) esclarece que 
a identidade de gênero é um aspecto que deve ser 
analisado dissociado do conceito de sexo, levando-
se em conta outros dados que também compõem 
a identidade humana, como a cultura da qual a 
pessoa está inserida. A autora procura compreender 
o gênero como um elemento constitutivo das várias 
relações sociais, estabelecida sobre as diferenças 
destacadas entre os sexos femininos e masculinos, 
ou seja, uma construção social e histórica dos sexos.

Nessa temática da identidade de gênero, 
é imperioso destacar que no fenômeno da 
transexualidade, Maria Eugenia Bunchaft, esclarece 
a necessidade da mudança de paradigma, [...] 
os estudos contemporâneos sobre sexualidade 
demonstram que a concepção binária de gênero do 
Ocidente e o alinhamento automático entre sexo 
anatômico e identidade sexual configuram categorias 
construídas culturalmente. (2016, p.345)

Para Louro (1997, p. 23), a importância do 
conceito de gênero se afirma da seguinte maneira:

[...] obriga aquelas/es que o empregam a levar 
em consideração as distintas sociedades e os 
distintos momentos históricos de que estão 
tratando. Afasta- se de (ou se tem a intenção 
de afastar) proposições essencialistas sobre os 
gêneros; a ótica está dirigida para um processo, 
para uma construção, e não para algo que exista 
a priori. O conceito passa a exigir que se pense 
de modo plural, acentuando que os projetos 
e as representações sobre mulheres e homens 
são diversos. Observa-se que as concepções de 
gênero diferem não apenas entre as sociedades 
ou os momentos históricos, mas no interior 
de uma dada sociedade, ao se considerar os 
diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, de 
classe) que a constituem.
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Nessa perspectiva, constata-se que o gênero é 
um elemento da cultura e da história, a sociedade cria 
a sua concepção, inclusive pode se diferir de outros 
povos, pois a identidade de cada nação é construída 
em cima de valores éticos, morais, existenciais, sociais, 
jurídicos, econômicos, religiosos, políticos, etc.

Complementando tal pensamento, Linda 
Nicholson (2000) e Judith Butler (1990, 1993a), 
citadas por Toneli (2012, p. 150),

Defendem a tese de que o gênero não é algo 
como uma inscrição cultural (significação) sobre 
um sexo previamente dado. Antes, o corpo e o sexo 
são interpretados e instituídos pelo gênero, de sorte 
que em determinadas culturas africanas pessoas 
com a genitália feminina podem ser pensadas como 
maridos, ou em grupos indígenas americanos uma 
pessoa com genitália masculina pode ser entendida 
como meio-homem e meio-mulher. Segundo os 
Princípios de Yogyakarta, o conceito de identidade 
de gênero pode ser interpretado da seguinte maneira 
(2007, p.10):

[...]“identidade de gênero” como estando 
referida à experiência interna, individual 
e profundamente sentida que cada pessoa 
tem em relação ao gênero, que pode, ou 
não, corresponder ao sexo atribuído no 
nascimento, incluindo-se aí o sentimento 
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 o modo de vestir-se, o 
modo de falar e maneirismos;

Partindo de uma visão analítica do estudo 
queer de Judith Butler, é necessário rejeitar a 
concepção naturalista do caráter fixo e imutável 
do gênero, que são produzidos por um sistema 
binário. Vale também ressaltar os papeis sexuais 
dos quais homens e mulheres são submetidos, uma 
vez que esses papeis contribuem com o aumento 
das desigualdades sociais de um sistema patriarcal 
que inferioriza a mulher, como também exclui e 
marginaliza as pessoas transexuais.

Isso é que se observa, por exemplo, às 
travestis, que possuem corpos que rompem com as 
formas de organização social estabelecidas e rejeitam 
a concepção naturalista de identidade de gênero. 
Nota-se no entanto que, essa pratica dessa resistência 
(e existência) gera uma resposta da sociedade negativa 
e violenta.

Nesse sentindo, compreende-se que a 
desestabilização de qualquer identidade sexual, 
masculina ou feminina, pela criação de novas 

identidades, ou, por simples práticas que 
“confundem” as já existentes, são considerados 
métodos de resistências ao binarismo de gênero.

3 TRAJETÓRIAS HISTÓRICAS DA 
TRANSEXUALIDADE

A transexualidade surgiu há muito tempo 
na humanidade, como explica (COUTO 2014, 
p. 23), que descreve por meio dos conhecimentos 
de Filo, filósofo judeu do século I, morador em 
Alexandria, homens que se travestiam e viviam 
como mulheres.

Valeria Silva Galdino Cardin e Fernanda 
Moreira Benvenuto ao comentar sobre os transgêneros, 
mais especificamente sobre os transexuais, constatam, 
que via de regra desde da tenra idade, essas pessoas 
se sentem em desconexão psíquico-emocional com 
o sexo biológico do seu nascimento, pelo fato de 
psicologicamente identificarem-se de modo oposto 
ao esperado para o seu corpo (2013, p. 118).

Dessa forma, a transexualidade, quando 
da sua descoberta foi considerada um transtorno 
patológico, denominado por transexualismo por 
Harry Benjamin, que na época era tida como uma 
doença da classe médica, primeira área a estudar a 
inovação em termos de sexualidade. O diagnóstico 
de Harry foi teorizado e sistematizado por autores 
como John Money e Robert Stoller, e finalmente 
separando os conceitos de sexo e identidade de 
gênero como conceitos distintos, e a terminologia 
do “transexualismo” foi substituído pela expressão 
Transtorno de Identidade de gênero.

Carolina Grant Pereira (2010, p. 844) explica 
que:

Na Bioética, a transexualidade tem sido 
definida, seguindo a linha da doutrina 
majoritária na Medicina e no Direito, como 
uma modalidade de transtorno psíquico, 
identificado, na classificação internacional de 
doenças (CID) organizada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), como transtorno 
de identidade de gênero, amplamente 
conhecido como transexualismo.

A patologização da transexualidade foi a forma 
encontrada pela medicina de estudar as pessoas que 
não se enquadram na categoria preestabelecida do 
que se considera “normal”, readequando-as, ou 
seja, violando suas identidades, suas características 
e sua mente, obrigando-as a se transformarem em 
algo distinto do que são e forçando essas pessoas a 
negarem a sua essência.
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De acordo com a RESOLUÇÃO CFM nº 
1.955/2010, o paciente transexual é portador de 
desvio psicológico permanente de identidade sexual, 
com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação 
e/ou autoextermínio”, cujos critérios devem ser 
enquadrados no artigo 3°, da referida resolução.

Posteriormente, no Manual de Diagnósticos e 
Estatísticas da Associação Americana de Psiquiatria 
–DSM-V, a transexualidade passou a ser reconhecida 
como disforia de gênero, cujo tratamento deve ser 
feito por hormônios e cirurgia.

Disforia de gênero refere-se ao sofrimento 
que pode acompanhar a incongruência 
entre o gênero experimentado ou expresso e 
o gênero designado de uma pessoa. Embora 
essa incongruência não cause desconforto em 
todos os indivíduos, muitos acabam sofrendo 
se as intervenções físicas desejadas por meio 
de hormônios e/ou de cirurgia não estão 
disponíveis. (DSM-V ,2014, p.491)

A mudança de termo se deu por ser mais 
descritivo do que o termo anterior transtorno de 
identidade de gênero, do DSM-IV, e foca a disforia 
como um problema clínico, e não como identidade 
por si própria (DSM-V,2014, p. 492).

A disforia de gênero pode ser constatada na 
fase da infância, adolescência ou maturidade, cujos 
critérios são distintos e estão elencados no Manual de 
Diagnósticos e Estatísticas da Associação Americana 
de Psiquiatria –DSM-V como Disforia de Gênero 
em Crianças 302.6 (F64.2) e Disforia de Gênero em 
Adolescentes e Adultos 302.85 (F64.1).

Observa-se que a re-significação identitária 
do indivíduo transgênero passa não só pela 
transformação física, mas também pela 
manutenção ou retificação da identidade 
referente aos seus pares. O indivíduo 
transexual não só tem a demanda interna de 
re-significar seus signos e comportamentos 
para si, mas também para uma gama de 
relacionamentos afetivamente estabelecidos 
a fim de se colocar como um sujeito 
pertencente desta integração, mas ao mesmo 
tempo, o indivíduo está numa encruzilhada 
onde não se encaixa no gênero concebido, 
mas não é totalmente pertencente ao gênero 
pretendido, o transgênero fica no limbo das 
relações de gênero e identitárias. (Campos e 
Silva, 2014, p. 6)

Outra conquista importante dos transexuais 
foi a exclusão da transexualidade no capítulo sobre 
transtornos mentais e de comportamento, explicado 
por Maria Eugenia Bunchaft:

Assim, de acordo com a Ação Global pela 
Igualdade Trans (GATE) e a Campanha 

Internacional Stop TransPathologization 
(STP), a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) publicou uma nova proposta sobre 
saúde trans na versão da Classificação 
Internacional de Doenças (CID)-11, a qual 
contempla novas categorias reivindicadas pelo 
Grupo de Trabalho da OMS: incongruência 
de gênero na adolescência e idade adulta e 
incongruência de gênero na infância. Ambas 
as categorias integram um novo capítulo 
da CID- 11: o Capítulo 06, que trata de 
condições relacionadas com a saúde sexual, 
separado do capítulo sobre transtornos 
mentais e de comportamento. (2016, p.361)

Embora a transexualidade deva ser encarada 
como uma característica do ser humano, ainda 
com a origem desconhecida, para ter os benefícios 
que a saúde pública deve oferecer, foi necessário 
primeiramente a sua manutenção como doença 
para que indivíduos que queriam se submeter ao 
tratamento hormonal e a cirurgia de readequação 
de sexo pudessem receber atendimento pelas 
políticas públicas do Estado, no Sistema Único de 
Saúde.

Silva Junior (2013, p.23), comenta que:

As pessoas que formam este grupo minoritário 
ou vulnerável, na medida em que rompem 
com modelos prontos e com aquilo que é 
ditado em matéria de gênero, sexualidade 
e afetividade, sofrem diversos tipos de 
violências, desrespeitos e agressões, das mais 
variadas ordens, às suas integridades físicas e/
ou psíquicas.

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão 
Filho, na mesma linha de pensamento entende que:

Não dar possibilidades à pessoa se denominar 
e ser denominada pelos outros conforme seu 
entendimento acerca de si é cercear direitos 
fundamentais, impossibilitar condições 
de exercício de sua cidadania e estimular 
o constrangimento, a intolerância, a 
discriminação e a violência em suas diversas 
formas. (2012, p.112)

Repensar a transexualidade como uma forma 
de expressão de identidade, sem associá- la à doença 
ainda é uma utopia na sociedade brasileira, pois a falta 
de informação, a formação religiosa da população e 
a estigmatização dessa minoria vulnerável se traduz 
em violência. É preciso pensar em formas de inclusão 
dessas pessoas na sociedade.

O atual quadro de violência e discriminação 
contra as pessoas transexuais, tem tornado 
faticamente inviável o exercício dos direitos 
fundamentais à livre identidade de gênero em razão 
do alto grau de violência e discriminação contra elas 
perpetradas na atualidade, inviabilizando, inclusive, 
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o direito fundamental à segurança desta população, 
ante a verdadeira banalidade do mal transfóbico que 
se vive na atualidade.

4 DA PROBLEMÁTICA DA VULNERABILIDADE DO 
TRANSGÊNERO

A terminologia “vulnerabilidade” obteve 
maior relevância no final do século XX, em meio ao 
ápice da desestruturação socioeconômica europeia, 
oportunidade em que se intensificaram as discussões 
sobre o resgate e a consolidação dos direitos humanos 
e fundamentais frente às diversas violações de bens 
jurídicos indissociáveis à manutenção da natureza 
humana. A condição de vulnerabilidade é uma etapa 
antecedente à exclusão, que representa a ruptura dos 
vínculos entre a pessoa e o espaço social em que está 
inserida (CASTEL, 1997, p. 26-27).

Valeria Silva Galdino Cardin e Caio Eduardo 
Costa Cazelatto esclarecem:

Assim, nota-se que os indivíduos vulneráveis 
são aqueles que, por inúmeros motivos, 
encontram-se em situação de riscos e de 
exclusão ocasionados pela dificuldade ou pela 
vedação do acesso igualitário a bens e serviços  
universais disponíveis para a população em 
geral, em virtude da idade, condição social, 
incapacidade física e/ou mental, etnia, 
identidade sexual ou por pertencerem a outras 
minorias. (2017, p. 132)

Ao tratar da vulnerabilidade, Tereza Rodrigues 
Vieira explica que [...] ela se direciona as pessoas 
que, por serem detentoras de certas individualidades, 
são enfraquecidas perante as demais em virtude de 
discriminação, do preconceito e da desigualdade 
social, razão pela qual têm mais facilmente seus 
direitos violados. (2012, p.85)

Silva, (2015) também dissertam acerca 
da falta de preparo dos profissionais da saúde 
em geral para o atendimento dessa demanda e 
levantam a vulnerabilidade da população trans às 
doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo 
o desenvolvimento de psicopatologias como 
depressão, ansiedade, entre outras, uma vez que não 
há uma atenção dos setores de saúde e em função da 
precariedade da vida em todos os setores sociais aos 
quais a maioria deles estão inseridos.

A vivência constante da discriminação faz com 
que muitas travestis encarem a condição de exclusão 
como inexorável, não se reconhecendo enquanto 
sujeitos de direitos, mas sim enquanto pessoas que 
marginalizadas e excluídas. A situação de rua pelo 

qual muitas travestis são submetidas acaba sendo 
o único meio de conseguir recursos financeiros, 
acabam acreditando que devem “se contentar” com a 
vida que possuem e a renda que conseguem por meio 
da prostituição, que se constitui, por vezes, como 
a única forma de sobrevivência que encontram, 
frente às dificuldades de acesso à profissionalização 
e à inserção no mercado, que também se pautam no 
padrão heteronormativo cisgênero (PERES, 2002).

Assim é necessário entender que a 
vulnerabilidade ocasiona a segregação social, e que 
essa é uma problemática que precisa ser superada 
para só então atingir resultados necessários para 
superar as inúmeras situações de riscos que grupos 
vulneráveis, como os transexuais, são expostos.

Nessa perspectiva os direitos fundamentais 
só foram positivados por meio de uma construção 
axiológica advinda de lutas sociais em face da 
vulnerabilidade do sujeito frente ao Estado, surgindo 
no mundo jurídico com as características de 
universalidade, essencialidade, irrenunciabilidade, 
inalienabilidade, imprescritibilidade, indivisibilidade, 
interdependência e vedação do retrocesso.

A Constituição Federal de 1998, no seu art. 
5º, caput, dispõe acerca do princípio da igualdade 
no sentindo da não discriminação e da negação do 
preconceito, com o intuito de promover o respeito 
às diversidades inerentes à própria natureza humana. 
A definição jurídica de isonomia na seara do direito 
consiste basicamente em tratar desigualmente os 
desiguais na exata medida das suas desigualdades, 
sendo que só então, a partir dessa perspectiva de 
proporcionalidade, é possível encontrar o verdadeiro 
significado de justiça e de igualdade. (BARBOSA, 
2001).

Os direitos fundamentais, segundo 
Rodrigues e Alvarenga, representam o conjunto 
mínimo necessário para assegurar uma vida ao ser 
humano, baseado na liberdade e na dignidade para 
evitar que passe por sofrimentos (2015, p. 74). E 
complementam: pode-se afirmar que os direitos 
fundamentais são, em verdade, concretizações do 
máximo princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana, consagrado expressamente em nossa 
Lei Fundamental e tido por ela como um valor 
essencial (2015, p. 75).

Dessa forma, as ações sociais devem 
pautar na consciência de que existe uma categoria 
distinta de pessoas, que não estão enquadradas na 
“normalidade” masculina e feminina, mas que são 
cidadãos iguais em direitos e deveres como quaisquer 
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outras. Se a medicina não tivesse estudado com mais 
profundidade o corpo humano, a mulher ainda seria 
um homem invertido.

Ingo Sarlet explica que:

Por outro lado, pelo fato de a dignidade da 
pessoa encontrar-se ligada à condição humana 
de cada indivíduo, não há como descartar 
uma necessária dimensão comunitária (ou 
social) desta mesma dignidade de cada pessoa 
e de todas as pessoas, justamente por serem 
todos iguais em dignidade e direitos (na 
iluminada fórmula da Declaração Universal de 
1948) e pela circunstância de nesta condição 
conviverem em determinada comunidade ou 
grupo.( 2009, p.48).

Para que o transexual adentre na dimensão 
comunitária, é necessário quebrar paradigmas, 
com uma visão reconstrutiva da sexualidade. A 
invisibilidade, bem como a exclusão social e jurídico-
legal do transexual no Brasil decorre da reprodução 
vegetativa de proposições sociais, de micro e 
macroestruturas do poder que estigmatizam tais 
indivíduos com o propósito de classifica-los como 
cidadãos de segunda categoria.

A situação de vulnerabilidade dos transgêneros 
está presente em diversos setores da sociedade. 
Na escola, agressões ameaças e diversos tipos de 
violências simbólicas fazem que as pessoas trans 
sejam especialmente suscetíveis à evasão educacional. 
Por que não encontramos nas salas de aulas, docentes 
transexuais? Qual a razão das travestis encontrarem 
espaço somente nas esquinas das ruas? A experiência 
educacional das pessoas transexuais é carregada por 
manifestações de preconceito, bullying, ameaças e 
agressões físicas que fazem parte da rotina de alunos 
trans nas escolas brasileiras.

Estudo realizado pela Secretaria de Educação 
da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais 
e Transexuais (ABLGBT), divulgado em dezembro 
de 2016, mostra que 73% dos estudantes que não se 
declaram heterossexuais no Brasil já foram agredidos 
verbalmente na escola. Já as agressões físicas 
ocorreram com um a cada quatro desses alunos. Dos 
1.016 jovens ouvidos na pesquisa, 55% afirmaram 
ter ouvido, ao longo do ano anterior, comentários 
negativos especificamente a respeito de pessoas 
trans no ambiente escolar, e 45% disseram que já se 
sentiram inseguros devido à sua identidade/expressão 
de gênero. (CORREIO BRAZILIENSE, 2017)

Para combater esse problema institucional, 
é necessário a implantação de políticas públicas 
eficientes que poderiam ser implementadas em três 

níveis, executadas pelo próprio governo estadual de 
cada estado. Primeiramente a produção e distribuição 
de materiais pedagógicos para auxiliar professores, 
a realização de campanhas de sensibilização e em 
seguida o mapeamento e a divulgação de experiências 
exitosas no combate à LGBTfobia nas escolas. Não 
há, porém, na diretriz nacional de educação qualquer 
ação efetiva em números suficientes para enfrentar o 
problema.

A evasão escolar dos transgêneros é o precursor 
principal da vulnerabilidade social desse segmento. A 
falta de escolaridade, contribui com a dificuldade de 
encontrar emprego e consequentemente leva essas 
pessoas a situação de rua.

Nesse sentido, os estudos de Jane Cruz Prates 
a princípio, trazem uma reflexão dos indivíduos que 
compõe a população em situação de rua. Constata-
se que esse grupo se faz de forma heterogênea, 
verificando-se que, por mais que se busque enquadrar 
os sujeitos em parâmetros comuns, há sempre 
subjetividades que interseccionam o paradigma da 
igualdade absoluta, tornando patente a pluralidade 
de vivências, propósitos, jeitos, gostos, manias e etc... 
Cabe, afinal, aceitar a inerente diversidade existente 
até mesmo na realidade mais distinta que perfaz as 
vidas tidas como corriqueiras (PRATES, PRATES, 
MACHADO, 2012).

Essa diversidade, além do mais, nem sempre é 
reconhecida. Para alguns, as pessoas em situação de 
rua, são na maioria das vezes associadas a andarilhos 
ou de ambulantes, mendigos, entre outros, os quais 
vivem na rua por motivos diversos. Cabível que 
essa generalização não seja repercutida na produção 
das políticas públicas, uma vez que se deve atentar 
para a especificidade de cada demanda desses 
indivíduos para efetivamente superar as condições 
negativas vividas nas ruas, como no caso das pessoas 
transgênero.

Nesse processo de associação e generalização 
da pessoa em situação de rua, é criado um imaginário 
social que por vezes é compreensivo quanto aos 
fatores da desigualdade, mas em outras desumaniza 
tais indivíduos perpetuando a marginalização dessa 
população. (PRATES, PRATES, MACHADO, 
2012).

A discussão sobre pessoas em situação de 
rua, leva, também, a discussão acerca da tomada do 
sedentarismo como modelo ideal para constituir uma 
vida digna e íntegra, quando na realidade, reconhece-
se que esse modus vivendi é um imperativo contrário à 
concepção intercultural, proposta por Boaventura de 
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Souza Santos (1997). No entendimento desse autor, 
o ideal para a instituição de uma harmonia social 
em respeito às especificidades de subjetividades e, 
também, das culturas, é feita pressupondo-se que os 
grupos sociais tenham direitos de serem iguais quando 
suas diferenças os inferiorizam. Em contrapartida, as 
políticas direcionadas à população em situação de 
rua devem atentar-se ao máximo a essa prerrogativa 
de respeito ao arbítrio de certos grupos que não se 
encaixam na norma do sedentarismo.

Os corpos transgênero, dessa forma, tão 
vulneráveis quanto os outros, estão ameaçados a 
atentados de violência pela discriminação restrita ao 
gênero expresso, uma vez que essa agressão subjetiva 
e vezes físicas não se restringem à instituição 
familiar e, nem tampouco, às próprias avenidas e 
ruas. Uma breve pesquisa na plataforma da Google, 
infelizmente, constata a incidência frequente do 
assassinato de pessoas transgênero.

O Brasil, por exemplo, ocupa o primeiro 
lugar dentre os países que mais matam transexuais 
e travestis. Num lapso temporal de 6 (seis) anos, a 
quantidade de assassinatos que ocorreram só aqui 
corresponde à 50% (cinquenta por cento) dos 
crimes cometidos contra esse público em escala 
global (TGEU, 2014). Não suficiente, o Grupo Gay 
da Bahia (GGB), que agrupa um banco de dados 
acerca dos homicídios fundados na homotransfobia, 
demonstra que a cada 25 horas um sujeito LGBT+ 
foi assassinado em 2016, sendo que desse resultado 
37% são pessoas transgênero.

A superação dessa problemática, 
primeiramente, mostra-se por meio da criação de 
Centros, Núcleos, Programas e Organizações de 
Grupos que visam trazer para o ambiente civil, 
familiar e político as discussões acerca desse grupo 
minoritário. Desenvolver-se-ia, a longo prazo, uma 
concepção de cidadania LGBT+, amenizando os 
processos que normatizaram a heterossexualidade e o 
padrão binário de gênero fundado no sexo biológico, 
violando os Direitos à moradia, educação, alimentos 
e entre outros dos quais gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis, intersexuais, transexuais e entre outros 
sujeitos são titulares.

5 TRANSGÊNERIDADE COMO UM DIREITO 
PERSONALÍSSIMO DE AUTODETERMINAÇÃO

Os direitos de personalidade são primordiais 
para a construção de um Estado Democrático de 
Direito. Dentre eles, o direito ao nome e o direito 

ao próprio corpo evocam valor importante para a 
criação da identidade do ser humano, bem como 
para a sua autodeterminação.

É inegável a relevância que o nome possui para 
a identificação de todas as pessoas, sendo um dos 
requisitos essenciais e básicos para o pleno exercício 
da vida civil. O nome serve para a identificação 
de qualquer objeto ou entidade, porém, detém 
maior valor quando se trata da identificação de 
um indivíduo, pois acaba constituindo uma marca 
exterior e pessoal.

O nome civil é designação pela qual as pessoas 
naturais se identificam e se distinguem umas das 
outras, principalmente nas relações particulares. 
Trata-se de um símbolo da personalidade do 
indivíduo, capaz de particularizá-lo no contexto da 
vida social e produzir reflexos na ordem jurídica.

O assunto torna-se mais complexo quando 
os sujeitos em análise são as pessoas transexuais 
e travestis, uma vez que o direito ao nome está 
intimamente ligado ao direito da autodeterminação e 
traz à baila inúmeros conceitos técnicos e específicos 
no que tange à sexualidade humana e a construção 
cultural de gênero.

Historicamente, é antiga a noção de que a 
diferença essencial entre homens e mulheres estaria 
intimamente ligada aos sexos biológicos, essa 
percepção, porém, modificou-se ao longo do tempo e 
das culturas. Atualmente, o gênero deve ser encarado 
como uma construção axiológica de costumes e 
práticas entre os seres femininos e masculinos. Ou 
seja, é a construção cultural do que é ser mulher e do 
que é ser homem, e não meramente um imperativo 
biológico, ligado aos órgãos sexuais, que faz da pessoa 
homem ou mulher. Partindo dessa perspectiva, 
surge a função do nome civil para as pessoas 
transgêneros, sendo um instrumento primordial 
para a concretização do direito personalíssimo de 
autodeterminação.

A autodeterminação das pessoas configura-
se como elemento fundamental para a garantia de 
qualidade de vida. Autodeterminar-se significa 
exercer as liberdades pessoais do modo mais amplo 
possível, seja produzindo escolhas ou criando uma 
identidade própria. Mas, principalmente, se refere 
ao direito de liberdade de tomar decisões quanto ao 
próprio corpo e  à imagem autopercebida.

Foi nesse sentindo que no ano de 2018, o 
Supremo Tribunal Federal exerceu um ato histórico 
e emblemático, com o julgamento da Ação Direita 
de Inconstitucionalidade (ADI), nº 4.275, onde 
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os Ministros, em Sessão Plenária, sob a Presidência 
da Ministra Cármen Lúcia, na conformidade 
da ata de julgamento e das notas taquigráficas, 
julgou procedente a Ação para dar interpretação 
conforme a Constituição e o Pacto de São José da 
Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a 
reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, 
independentemente da cirurgia de transgenitalização, 
da realização de tratamentos hormonais ou 
patologizantes, o direito à substituição de prenome 
e sexo diretamente no registro civil.

Em brevíssimo resumo, a Procuradoria-
Geral da República propôs a mencionada ADI, 
cujos fundamentos residem no respeito à liberdade 
individual de assumir identidade de gênero à luz 
dos direitos fundamentais inferidos dos princípios 
da dignidade da pessoa humana, importados do 
art. 1°, inciso III, em referência ao princípio da 
igualdade, art. 5°, caput, e da privacidade, art. 5°, X, 
objetivando a atribuição de interpretação conforme 
à Constituição ao art. 58 da Lei 6.015/1973, com a 
redação dada pela Lei 9.708/1998, para reconhecer 
o direito à mudança de nome e gênero das pessoas 
trans no registro civil, independentemente de prova 
de intervenção médica.

Para tanto, tornou-se então necessário uma 
análise jurídica acerca das consequências e práticas 
dessas modificações documentais dos registros 
civis, uma vez que a alteração do nome implica não 
somente em meros papeis registrais, mas sim na vida 
da pessoa transgênero, bem como na vivência de seus 
familiares que compartilham de interesses comuns.

A cultura cis heteronormativa ainda é muito 
forte e carrega uma influência resistente em vários 
setores da sociedade, é preciso conscientizar não só 
legalizar. O recorte do tema na perspectiva dos direitos 
da personalidade contribui para o estudo sistemático-
transdisciplinar da vulnerabilidade social vivenciada 
pela pessoa trans, que destoa do padrão cisgênero 
binário-sexista, responsável pela categorização de 
pessoas a partir do ideal de homogeneização de 
padrões reproduzidos pela modernidade.

A implementação do direito fundamental à 
liberdade e igualdade para dar direito a retificação do 
nome das pessoas transexuais sem a necessária cirurgia 
de readequação sexual, são frutos da dignidade 
humana, considerados parâmetros constitucionais 
que conferem visibilidade e o reconhecimento à uma 
comunidade que sofreu por séculos os estigmas da 
transfobia.

 CONCLUSÃO

O ser humano está em constante evolução, 
sua complexa constituição ainda tem muito que ser 
estudada para defini-lo em sua plenitude. A sociedade 
não pode mais ignorar a existência de pessoas que 
não se enquadram nos padrões sociais estabelecidos 
em termos de sexualidade e precisa reavaliar seus 
conceitos.

Por transcender a padronização histórico-
cultural da hetero-cis-norma, a sexualidade vai além 
de papéis enrijecidos construídos aos longos dos 
anos, que definiram de uma maneira estereotipada 
os conceitos de sexo, gênero, identidade de gênero e 
orientação afetivo- sexual, integrados à personalidade 
humana.

Em sua complexidade, os valores sexuais se 
desdobram em todas as esferas individuais e coletivas 
do indivíduo, isto é, participam direta e indiretamente 
dos aspectos culturais, políticos e identitários da 
sociedade, encontrando-se em inúmeros direitos que 
compõe a tutela da diversidade sexual, tais como a 
liberdade sexual, a autonomia sexual, a identidade 
sexual, dentre outros.

Sob a perspectiva dos princípios da dignidade 
da pessoa humana, bem como dos direitos 
fundamentais, a autonomia do indivíduo deve ser 
resguardada em um âmbito de tolerância e respeito. 
A afirmação da identidade sexual, compreendida pela 
natureza humana, configura a realização da dignidade 
no que tange à possibilidade de expressão de todos 
os atributos e características do gênero inerente a 
cada pessoa. Para o transexual e para a travesti, ter 
uma vida digna importa em ver reconhecida a sua 
identidade sexual na esfera civil, sob uma ótica de 
proteção jurídica.

Em última análise, afirmar a dignidade 
humana significa, sobretudo, dar a chance de 
manifestação da verdadeira identidade do sujeito, o 
que inclui o reconhecimento real de sua sexualidade, 
em respeito à pessoa humana como valor absoluto. 
Foi nesse sentindo que o Supremo Tribunal Federal 
decidiu acerca do tema debatido em questão. O 
reconhecimento do direito fundamental de alteração 
do prenome e da classificação de gênero no registro 
civil é um marco na história do Brasil.
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RESUMO

Código de Honra é um filme que retrata 
o esforço de dois advogados e de um pequeno 
empresário na tentativa de convencer os hospitais 
a fazerem uso de seringas seguras, evitando assim 
contaminação da equipe de enfermagem. O filme 
também manifesta o drama da equipe da enfermagem 
que sofre acidentes com seringas infectadas, violação 
de regras de concorrência e denuncia o papel das 
seringas inseguras para a proliferação de HIV e 
hepatite B e C na África. O presente artigo analisa tais 
temas, envolvendo seus contornos éticos e jurídicos.

PALAVRAS-CHAVE

acesso à tecnologia; livre concorrência; saúde; segurança no 

trabalho.

ABSTRACT

Puncture is a film that portrays the efforts of two 
lawyers and a small business owner in an attempt to 
convince hospitals to use safe syringes, thus avoiding 
contamination of the nursing staff. The film also expresses 
the drama of nurses suffering accidents with infected 

syringes, violation of competition rules and denouncing 
the role of unsafe syringes for the proliferation of HIV 
and hepatitis B and C in Africa. This article analyzes 
such themes, involving their ethical and legal contours.

KEYWORDS

access to technology; free competition; health; safety at work.

INTRODUÇÃO

A necessidade de uso de equipamentos 
confiáveis para a prática das atividades de 
profissionais da saúde é fundamental para garantir 
a sua incolumidade física e biológica. Contudo, a 
negligência da vida humana daqueles que prestam 
assistência e cuidado direto à saúde dos pacientes 
é frequente, carecendo de métodos efetivos de 
proteção.

O filme apresenta a desvalorização da saúde 
dos profissionais da enfermagem em troca de 
lucro, propina e restrição da concorrência e da livre 
iniciativa na economia. Assim, pergunta-se: Quanto 
vale a vida da equipe de enfermagem? Os interesses 
financeiros do empregador pode causar a restrição 
de gastos ou de investimento na manutenção de 
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um ambiente seguro de trabalho? O lucro vale mais 
do que o direito ao acesso a instrumentos  mais 
eficazes de redução do risco de contágio de doenças 
infecciosas?

Ademais, pode o mercado ser controlado por 
uma empresa que domina clientes, os produtos à 
disposição e a sua qualidade? É possível concorrência 
lícita e igualitária em mercados com grandes e 
pequenas empresas? As pequenas empresas possuem 
mais dificuldades para conquistar clientes? O mercado 
consegue se autorregular, sem interferências de um 
fornecedor com maiores potenciais de produção e 
maiores margens de lucro?

Seringas mais seguras podem diminuir a 
transmissão de HIV, hepatite C e hepatite B para a 
população em geral, sobretudo usuários de drogas 
injetáveis e enfermeiras? Seringas “inteligentes” (não 
reutilizáveis) poderiam reduzir o número de crianças 
infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana 
no continente africano? A redução do número de 
crianças soropositivas causaria maior expectativa de 
vida para a população infantil da África? Em caso de 
resposta positiva, se existe a solução, por que ela não 
é oferecida à população?

A obra analisa as dificuldades impostas 
aos protagonistas frente aos interesses de grandes 
instituições, que coordenam o mercado e atuam com 
indiferença à saúde e segurança de seu quadro de 
funcionários, contribuindo para a disseminação da 
AIDS.

1 SINOPSE DO FILME CÓDIGO DE HONRA

Código de Honra (de nome original Puncture, 
com tradução picada) é um filme baseado em fatos 
reais, do gênero drama e lançado em 2011, nos 
Estados Unidos. Tem em sua direção Adam Kassen 
e no elenco principal Chris Evans, Vinessa Shaw, 
Marshall Bell e Mark Kassen.

Paul Danziger e Mike Weiss são advogados e 
sócios do escritório Danziger & Weiss, que há muito 
tempo vem enfrentando problemas financeiros. 
Eles possuem uma vida  de classe média baixa, e os 
processos do escritório não possuem complexidade, 
normalmente envolvendo acidentes automobilísticos 
com acordo.

Os advogados foram contatados pela 
enfermeira Vicky, em 1988, por ter sofrido um 
acidente com seringa de vidro no hospital em que 
trabalhava, há três anos. O desejo de Vicky é fazer 
com que a seringa de plástico e descartável criada 

por seu amigo de infância, Jeffrey Dancort, o Sr. 
Dancort, (proprietário da empresa Safety Point) seja 
utilizada pelos hospitais, por gerar menores riscos de 
acidentes.

O incidente com Vicky ocorreu quando 
atendia um paciente de overdose na emergência do 
hospital, enquanto fazia medicação intravenosa, vez 
que a seringa de vidro quebrou e perfurou o seu dedo, 
tendo contato com o material biológico do enfermo. 
Vicky contraiu HIV e foi afastada do hospital, 
recebendo assistência financeira pelo empregador.

O Sr. Dancort era instrutor de engenharia 
mecânica à época do acidente da enfermeira. 
Vendo o seu sofrimento causado pelo vírus da 
imunodeficiência humana, resolveu criar uma 
seringa que fosse segura, não quebrasse e não 
fosse reutilizável. Ele demorou um ano para criar 
a seringa, a qual foi utilizada em um hospital da 
região para testes, não obtendo nenhum incidente 
com seringa pela equipe de enfermagem em dois 
anos de uso.

O inventor ofereceu seu produto para mais 
de dois mil hospitais norte-americanos e todos o 
recusaram. Vicky consegue convencer os advogados 
a atuarem na causa, a fim de descobrir por que todos 
os hospitais dos Estados Unidos negavam adquirir 
as seringas de plástico. O Sr. Dancort, ao conversar 
com os advogados, perguntou: “há alguma forma de 
processar hospitais que não queiram comprar alguma 
coisa que salve a vida das pessoas?”.

O filme se desenrola apresentando o trabalho 
dos advogados ao lado do Sr. Dancort, demonstrando 
as negociações, discussões e a descoberta da verdade 
por trás da rejeição.

Mike acaba se envolvendo mais no caso do que 
o seu parceiro, Paul, que o alertava a todo instante de 
que não teriam recursos para arcar com as despesas 
da ação judicial até o final. Por fim, acordaram que 
aceitariam trabalhar ao lado de outro escritório, para 
compartilhar os gastos do processo.

Mike descobriu que as seringas de vidro, 
produzidas pelas empresas Thompson, eram 
comercializadas às unidades hospitalares por um 
preço alto pela União de Produtos Hospitalares 
dos Estados Unidos, e em troca pagava propina por 
cada seringa adquirida. Os advogados identificaram 
várias violações às leis de proteção à concorrência nas 
contratações, havendo monopólio no mercado de 
produtos hospitalares.

A União de Produtos Hospitalares possuía 
grande poder econômico, e por isso não se intimidava 
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com as acusações dos advogados. O escritório de 
advocacia de Mike estava quase no vermelho, 
e, devido ao processo contra uma das maiores 
empresas fornecedoras de produtos hospitalares do 
mundo, sua imagem foi rapidamente manchada, 
perdendo inúmeros clientes. Ademais, a própria 
União conseguia intimidar todos aqueles que 
tinham interesse em contratá-los, desencorajando-
os.

O mesmo ocorreu com o Sr. Dancort, que 
apesar de ter uma invenção promissora e benéfica 
para os profissionais da saúde, não conseguia clientes 
para o seu produto, chegando a perder os poucos 
contratos de venda que conseguira. Sua situação 
financeira também era crítica, não sabendo por 
quanto tempo aguentaria a resistência e a pressão da 
parte contrária.

Ao final, a União de Produtos Hospitalares 
ofereceu uma proposta de compra da Safety Point 
para o Sr. Dancort, sem garantir que as seringas 
de plástico seriam utilizadas nos hospitais e sem 
identificar quem era o comprador. O Sr. Dancort 
e Paul aceitaram inicialmente, mas Mike resistiu, 
assumindo que não consentiria que saíssem impunes, 
indo procurar outra vítima de acidentes com seringas 
de vidro no país para convencê-la a demandar 
judicialmente contra a União.

Indo para casa, Mike é abordado por um 
homem que lhe conta que a empresa Thompson 
fabricou seringas de plástico após a morte de seu 
proprietário e presidente, em 1966, quando os 
negócios passaram a ser geridos pelos seus herdeiros. 
Tais seringas foram responsáveis por gerar a 
contaminação por HIV e hepatite C de inúmeras 
crianças na África, que recebiam centavos para 
coletar seringas no lixo para reutilização em farmácias 
e hospitais.

Mike falece por overdose, aos 33 anos, na noite 
da oferta de compra da empresa do Sr. Dancort. Seu 
sócio e este decidem não aceitar a proposta de compra 
e conseguem o apoio de inúmeros advogados para 
continuar com o processo, sendo, ao final, julgado 
procedente e a empresa Thompson condenada 
ao pagamento de indenização de 150 milhões de 
dólares.

As seringas de plástico passaram a ser utilizadas 
nos hospitais dos Estados Unidos e contribuíram 
para diminuir o número de acidentes com o material, 
embora ainda exista preferência pelas seringas de 
vidro em algumas unidades hospitalares do país.

2 ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM

O hospital reúne o maior número de 
profissionais da saúde, mas são responsáveis por 
causar grande quantidade de acidentes e doenças 
de trabalho. Diversos fatores contribuem para 
que os acidentes venham a ocorrer, como jornada 
prolongada, número limitado de profissionais, 
desgaste psicológico, físico e emocional, entre outros 
(QUEIROZ; SOUZA, 2012).

O uso de técnicas e métodos de higiene e 
segurança atua como forma de diminuir tais riscos, 
mas não têm sido empregados na prática, uma vez que 
muitos trabalhadores não possuem conhecimento ou 
não o utilizam em seu dia-a-dia, e por isso deixam de 
usar sapatos adequados, luvas e máscaras no cuidado 
com o paciente, por exemplo.

Muitas das normas de segurança do trabalho 
não são observadas pelas unidades hospitalares, vez 
que negligenciam o potencial risco ao qual seus 
agentes de saúde são submetidos.

A importância da biossegurança empregada 
nos hospitais consiste na adoção de normas 
e procedimentos seguros e adequados para 
a manutenção da saúde dos pacientes, dos 
profissionais e dos visitantes. A adoção de 
normas de biossegurança no trabalho em saúde 
é condição fundamental para a segurança dos 
trabalhadores, qualquer que seja a área de 
atuação, pois o risco de contaminação está 
sempre presente (VERÇOSA; MONTEIRO; 
FERREIRA, 2014, p. 865).

Os acidentes com instrumentos 
perfurocortantes receberam grande relevo com o 
surgimento da AIDS, pois que muitas enfermeiras 
foram contaminadas com o vírus  (NOWAK et 
al., 2013). O Manual de Recomendações para 
Atendimento de Exposição Ocupacional a Material 
Biológico, do Ministério da Saúde, aponta que o risco 
de adquirir o Vírus da Imunodeficiência Humana 
é de 0,3% após exposição percutânea e de 0,09% 
depois de exposição mucocutânea (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2011).

Nowak et al.  (2013) expõem que existem 
mais de 20 doenças que podem ser transmitidas com 
o sangue em doenças ocupacionais, como o HIV, 
hepatite B (HBV) e C (HCV).

Os materiais perfurocortantes são aqueles que 
cortam e perfuram simultaneamente, e conseguem 
expor aquele que o manipula diretamente com 
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material biológico do paciente, podendo, com isso, 
estar sujeito a lesão, morte e perda ou redução de sua 
aptidão física e mental (COUTINHO et al. 2008).

A equipe de enfermagem passa frequentemente 
por acidentes de trabalho, expondo-se a enormes 
riscos, em decorrência do “número elevado de 
manipulação de agulhas, cateteres intravenosos, 
lâminas e outros materiais utilizados na execução 
dos procedimentos técnicos  da assistência de 
enfermagem” (VERÇOSA; MONTEIRO; 
FERREIRA, 2014, p. 865).

No Brasil, o primeiro caso de contaminação de 
AIDS por enfermeiro no exercício de seu trabalho foi 
em 1994, mas apenas foi considerado um acidente 
ocupacional em 1997 (SANTOS; MONTERIO; 
RUIZ, 2002).

Nowak et al. (2013) mostram que a 
preocupação com a redução  dos riscos presentes 
no ambiente de trabalho levou a criação da Norma 
Regulamentadora 32 (NR-32), a qual consignou 
as normativas básicas sobre as providências para 
a proteção da saúde e segurança dos profissionais 
da área, como a adoção de equipamentos pessoais 
individuais (EPIs) e vacinação contra hepatite 
B, tétano e difteria. Outrossim, a Portaria nº 
1.748/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
determina aos empregadores que substituam os 
materiais perfurocortantes por outros, que ofereçam 
maior segurança aos profissionais de saúde.

Uma pesquisa realizada por Ruas et al. (2012) 
descobriu qual a prevalência e as características dos 
acidentes de trabalho envolvendo riscos biológicos 
em hospitais de Montes Claros, em Minas Gerais, nos 
anos de 2006 e 2007. Como resultado, averiguaram 
que dos 315 acidentes estudados, 95 (30%) foram 
com materiais perfurocortantes, envolvendo 
exposição biológica, e que o maior número de 
acidentes foi nas enfermarias (52,6%), enquanto 
atendiam na unidade urgência/emergência (26, 3%) 
e no centro cirúrgico (21,1%) (RUAS et al., 2012).

Ruas et al. (2012) descobriram que a maioria 
dos acidentes ocorreu no plantão diurno (76,8%), e 
que a categoria mais acidentada foi a dos técnicos e 
auxiliares de enfermagem (90,5%). Entre os materiais 
perfurocortantes manuseados pelos profissionais 
de enfermagem, as agulhas com lúmen (87,4%) 
causaram o maior número de acidentes, seguidas 
das lâminas de bisturi (8,4%) e de pinças cirúrgicas 
(3,1%) (RUAS, et al., 2012).

Os acidentes foram mais frequentes durante o 
descarte dos instrumentos perfurocortantes (56,8%) 

e na administração dos medicamentos (18,9%) 
(RUAS et al., 2012). Ainda, a parte do corpo 
mais envolvida nos acidentes foi a mão (92,6%), 
provocados, sobretudo, por agulhas de lúmen 
(87,4%) (RUAS et al., 2012).

Os profissionais de enfermagem se envolvem 
em um número elevado de acidentes de trabalho 
por dedicar maior tempo no cuidado do paciente, 
estando, assim, em frequente contato, e por executar 
métodos invasivos (RUAS et al., 2012).

A Portaria nº 1.748/2011, do Ministério do 
Trabalho e Emprego determina que as empresas 
que produzem ou comercializam os materiais 
perfurocortantes devam disponibilizar capacitação 
aos profissionais da saúde quanto ao seu correto 
manuseio, devendo tal instrução ser assegurada pelos 
empregadores dos agentes de saúde.

Ademais, o Ministério da Saúde, nas 
Recomendações para Terapia Anti–retroviral em 
Adultos Infectados pelo HIV, determina que quando 
um profissional da saúde tenha exposição acidental 
a material potencialmente infectado, é necessário 
que  imediatamente entre em contato com médico 
infectologista, de preferência acompanhado do 
paciente-fonte.

Ruas et al. (2012) constataram que 91,6% 
dos acidentados obtiveram orientação para que 
procedesse à realização de exames, como Anti-HBs, 
HIV e hepatite C, e 8,4% não realizaram, por não 
pertencerem a nenhum fator de risco.

Em uma pesquisa levantada por Verçosa, 
Monteiro e Ferreira (2014), no Hospital 
Universitário Alberto Antunes, em Alagoas, no ano 
de 2012, 71,1% dos profissionais de enfermagem 
compreenderam que o seu conhecimento sobre 
biossegurança, utilização e descarte de materiais 
perfurocortantes era bom, 17,8% considerava ótimo 
e 11,1% avaliaram como regular.

Ademais, 40% dos entrevistados relataram 
já ter sofrido acidentes com perfurocortantes e 
exposição a material biológico, e deste número 
os instrumentos predominantes foram as agulhas 
(88.9%) e bisturis (11,1%), sendo que “61,1% dos 
perfurocortantes estavam contaminados por sangue 
e a área corporal mais atingida tinha sido a mão 
(88,9%). Dos profissionais, 14 (77,8%) usavam 
equipamentos de proteção individual (EPIs) no 
momento do acidente” (VERÇOSA; MONTEIRO; 
FERREIRA, 2014, p. 868).

Além disso, o motivo do acidente foi o 
descuido dos profissionais (77,8%), reencape de 
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agulha (16,7%) e cansaço (5,5%). Aliás, o Sistema 
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) apenas 
foi notificado de 66,7% dos acidentes, uma vez 
que 33,3% não foram comunicados devido os 
acidentados avaliarem-nos como “leve”.

Marziale, Namioka e Ferreira (2004) 
também apontam o medo, o temor das punições e 
a subordinação presentes no âmbito de trabalho de 
enfermagem como possíveis causas da ausência de 
notificação após acidente de trabalho.

A importância do registro de acidente, 
principalmente envolvendo material 
perfurocortante, parece não sensibilizar os 
profissionais de enfermagem, mesmo com 
a grande repercussão da possibilidade de 
contaminação por hepatites e HIV. Uma das 
formas de minimizar a subnotificação ocorre 
por meio da informação sobre a importância e 
a obrigatoriedade da notificação (VERÇOSA; 
MONTEIRO; FERREIRA, 2014, p. 868).

Ainda, Marziale, Namioka e Ferreira (2004, 
p. 37) acrescentam que “os acidentes ocasionados 
por picada de agulhas são responsáveis por 80 a 
90% das transmissões de doenças infecciosas entre 
trabalhadores de saúde”. Os autores constataram, 
em levantamento de acidentes de trabalho realizado 
em quatro hospitais de Ribeirão Preto, que a agulha 
era o material que mais causava acidentes (Marziale; 
Namioka; Ferreira, 2014).

Nowak et al. (2013) constataram em pesquisa 
realizada com estudantes de enfermagem que já 
passaram por acidentes com perfurocortantes, na 
cidade de Curitiba, no Paraná, que 27% dos acidentes 
ocorreram em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
ou Centro de Terapia Intensiva (CTI), seguido pelo 
pronto-socorro (22%), enfermarias clínicas (13%) e 
ambulância (11%).

As agulhas de seringas foram novamente 
apontadas como as principais causadoras de acidentes 
com perfurocortantes, com o percentual de 42% 
(NOWAK et al., 2013). Sobre o procedimento que 
estava sendo realizado, 27% ocorreram em punções 
venosas, 22% na diluição de medicamentos, 15% em 
testes de glicemia, 14% no auxílio de procedimentos 
e 12% na administração de medicamentos via 
intramuscular (NOWAK et al., 2013).

O que chama a atenção na pesquisa de 
Nowak et al. (2013), é que 35% dos acidentes com 
perfurocortantes ocorreram devido ao paciente estar 
agitado ou agressivo. O paciente agitado é aquele que:

“apresenta inquietação motora global, 
gesticulação abundante, incapacidade de 

concentração, expressão tensa, fala rápida, 
sonora ou gritos, comentários pejorativos em 
tom abafado, gemidos incessantes, ansiedade 
intensa ou irritabilidade, hostilidade” 
(NOWAK et al., 2013, p. 424).

Em tal estado se encontrava o paciente 
da enfermeira Vicky, ao chegar ao hospital com 
overdose. O paciente estava sobre a maca em estado 
de agitação, vez que possuía grande movimentação, 
sem que o colega de trabalho de Vicky pudesse 
imobilizá-lo. Nesta situação a enfermeira aplicou 
medicamento intravenoso no paciente, contudo, os 
constantes movimentos fizeram com que a agulha 
quebrasse e ferisse a sua mão.

Como observado nas pesquisas acima, a 
principal causa dos acidentes de trabalho com 
materiais perfurocortantes foi a agulha, e a mão dos 
profissionais de enfermagem é o local do corpo em 
que os acidentes foram mais frequentes.

O acidente de trabalho de Vicky é comum entre 
a prática da enfermagem, ainda que tenha tomado as 
precauções devidas por estar com roupa adequada 
e luvas. A técnica e as habilidades da enfermeira 
não foram suficientes para que conseguisse realizar 
o procedimento com êxito, devido a inquietação 
contínua do paciente atendido.

Ademais, o pronto-socorro é um dos locais 
do hospital em que o número de acidentes com 
perfurocortantes mais ocorrem, conforme apontaram 
Ruas et al. (2012) e Nowak et al. (2013). A situação 
também foi verificada no filme, uma vez que 
Vicky atendia caso que necessitava de atendimento 
imediato, em emergência.

Quando Mike interrogou a Líder da 
Associação de Enfermeiros do Distrito 5 do Texas 
para descobrir o número de profissionais do setor 
que sofrem acidentes de trabalho com seringas de 
vidro, obteve o alto número de 800 (oitocentos) 
mil ao ano. Referidas seringas aumentam o número 
de acidentes e podem ser reutilizadas mediante 
esterilização em calor.

Desta forma, o filme apresenta como solução 
significante da diminuição de acidentes de trabalho 
a substituição das seringas de vidro por seringas de 
plástico, descartáveis e não reaproveitáveis. A adoção 
das novas seringas diminuiria a contaminação da 
equipe de enfermagem por doenças infecciosas, 
mediante a redução de incidentes na utilização do 
material e inadequadas esterilizações.

De acordo com Souza e Zanetti (2001), as 
seringas descartáveis foram introduzidas no mercado 
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na década de 80 e estão limitadas a uso único, ou 
seja, não podem ser utilizadas por mais de uma vez, 
pois que podem perder suas características e sua 
funcionalidade, além de oferecer riscos à saúde dos 
usuários.

A Resolução nº 2605, de 11 de agosto de 
2006, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) estabelece a lista de produtos que são de 
uso único, os quais não podem ser reprocessados. 
No primeiro lugar da lista encontram-se “agulhas 
com componentes, plásticos não desmontáveis” 
(BRASIL, 2006).

A Resolução nº 2606, de 11 de agosto de 
2006, da Anvisa fixa “parâmetros que orientam a 
elaboração, validação e implantação de protocolos de 
reprocessamento de produtos médicos por serviços 
de saúde e empresas reprocessadoras com objetivo 
de garantir a segurança e eficácia dos produto”. O 
art. 4º define quais os critérios de pré-seleção dos 
materiais para reprocessamento, constando no inciso 
I o não enquadramento como produto de uso único 
na Resolução nº 2605/2006.

Tais normativas visam garantir maior 
segurança ao profissional da saúde e ao paciente, 
quanto ao aumento da vida útil do instrumento, sem 
que percam a sua qualidade e exponha ao risco aquele 
em que o material é utilizado ou quem o manuseia.

Além disso, Nowak et al. (2013) aconselham 
que as unidades hospitalares devam zelar pela 
implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS), a qual define 
instruções para a educação em saúde dos profissionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de 
promover a aprendizagem no trabalho e a preservação 
da técnica das equipes de saúde.

Para Nowak et al. (2013) isto poderia 
diminuir o número de acidentes com materiais 
perfurocortantes e promover a utilização de EPIs 
e precauções-padrão, além de poder aumentar a 
notificação e o atendimento médico nas duas horas 
seguintes ao acidente. Em consequência, haveria um 
aumento na segurança e da qualidade do serviço 
prestado pela equipe de enfermagem.

Aliás, também é preciso que o empregador 
forneça treinamentos, palestras e cursos de 
especialização, com demonstrações técnicas. Assim, 
os hospitais se preocupariam em adotar políticas e 
práticas educacionais a fim de diminuir o número 
de acidentes com instrumentos perfurocortantes 
(NOWAK et al., 2013).

Os profissionais de enfermagem dedicam 
maior tempo em cuidado e atenção aos pacientes, 

estando diretamente envolvidos com a sua dor e 
sofrimento, devendo, por isso, atender as necessidades 
físicas e emocionais destes. Muitas vezes, abdicam 
do seu próprio bem-estar e de suas relações sociais 
no cuidado aos pacientes e em extensas jornadas de 
trabalho, causando menor desempenho funcional 
(QUEIROZ; SOUZA, 2012).

Além disso, a equipe de enfermagem sofre 
constante pressão no ambiente de trabalho, por 
se deparar com casos complexos, que exigem 
rápida reação, e necessita acompanhar o avanço da 
tecnologia e métodos de combate, tratamento e 
prevenção de doenças. Presencia diariamente mortes 
e envolve-se em sentimentos de compaixão, ódio, 
amor, ressentimentos, entre outros.

Portanto, é preciso que exista um ambiente 
de trabalho saudável para esses profissionais, a fim 
de evitar o desenvolvimento de doenças físicas, 
psicológicas e psiquiátricas em agentes de saúde, 
além de observar as medidas necessárias para evitar a 
ocorrência de acidentes de trabalho, com a disposição 
de equipamentos de segurança eficazes e em número 
suficiente.

No filme, percebe-se que a enfermeira 
Vicky estava cansada enquanto cumpria o plantão 
no hospital em que trabalhava. O filme retrata, 
pelo semblante da profissional, o desconforto e a 
insegurança no atendimento, no qual não poderia 
cometer erros. No atendimento do paciente com 
overdose, necessitava tomar uma medida rápida e 
eficaz.

Assim, observa-se que Vicky não estava à 
vontade para realizar o procedimento, por motivos 
não apontados no filme, além da sua expressão, 
que transpassa fadiga e exaustão. Verifica-se como 
a profissão estava abatendo-a, o que poderia 
comprometer a presteza de sua atuação.

Além disso, Vicky conseguiu a assistência 
financeira do hospital que trabalhava, devido ao 
acidente, comunicando a ocasião e garantindo o 
benefício. Entretanto, Marziale, Namioka e Ferreira 
(2004) mostraram que muitos profissionais possuem 
anseio em preencher o documento de Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT), não atribuindo o 
valor merecido, comprometendo a fruição de muitos 
direitos, como aposentadoria por invalidez, mudança 
de função, auxílio acidentário e estabilidade.

As seringas de vidro, como apresentadas 
anteriormente, não eram o material que proporcionava 
a maior segurança para os agentes de saúde narrados 
no filme. Os hospitais negligenciavam os riscos que 
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elas ofereciam aos funcionários, não adquirindo 
materiais mais seguros, a fim de substituí-las.

Inclusive, o desenvolvimento de seringas de 
plástico, pelo Sr. Dancort, não atraiu o interesse 
de mais de dois mil hospitais nos Estados Unidos, 
para adotar medidas que garantissem maior proteção 
à equipe de enfermagem e salvaguardassem a sua 
incolumidade física.

O descaso com a equipe hospitalar foi 
assinalado mais de uma vez no decorrer do filme, o 
qual apresenta uma rede de corrupção em compras 
de equipamentos hospitalares nos Estados Unidos, 
existindo a preferência pelos produtos de certos 
fornecedores que atuam em conluio com os próprios 
compradores, mediante o pagamento de propina.

A desconsideração é evidente na fala de Vicky:

 “Esse tipo de coisa ocorre na linha de frente no 
nosso trabalho o tempo todo. [...] A questão é 
que os hospitais sabem que estão colocando 
seus empregados em risco, deixando as pessoas 
se machucar. Pessoas estão morrendo sem 
prevenção”.

Isto posto, métodos que se apresentavam mais 
eficazes para conter os riscos que os profissionais 
da saúde estavam expostos não foram adotados por 
um esquema ilegal mantido entre diversos hospitais 
e fornecedores, que envolvia controle de preço, 
privilégios e desvio de dinheiro.

O interesse financeiro recebeu preferência 
de instituições privadas de saúde em detrimento de 
melhores condições de trabalho aos enfermeiros(as). 
Tal situação fez com que Vicky se ferisse com a 
seringa de vidro em um atendimento de emergência 
e contraísse HIV, assim como inúmeros outros 
profissionais de enfermagem nos Estados Unidos que 
contraíram doenças infecciosas.

3 VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE CONCORRÊNCIA 
NA CONTRATAÇÃO PRIVADA

Carvalho (2013) apresenta que a defesa da 
competitividade é o que permite a sustentabilidade 
dos mercados, sendo que a economia da livre 
concorrência é amparada e fortalecida por regras 
antitrustes, as quais visam potencializar a eficiência 
da economia.

Para Buchain (2014), a concorrência é um 
sistema de relações sociojurídicas entre empresas, 
que disputam consumidores para elevar seus lucros 
e sua atuação no mercado. A concorrência promove 
a disputa dos competidores por consumidores, para 

que consigam comercializar seus produtos e serviços 
(BUCHAIN, 2014).

A livre concorrência proporciona preços 
mais baixos de mercadorias, maior qualidade dos 
produtos, diversificação de objetos no mercado e 
inovação, o que gera maiores opções de escolha ao 
consumidor, melhorando sua qualidade de vida e o 
desenvolvimento do mercado (CARVALHO, 2013).

Para Buchain (2014, p. 6), “os agentes 
econômicos, visando vencer a concorrência, vão 
alocar seus recursos econômicos e naturais para a 
produção mais eficiente possível de bens de maior 
valor agregado e que aumentam o bem-estar dos 
consumidores, pelos menores preços”.

Nesta seara, a Constituição Federal estatui 
como um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil a livre iniciativa (art. 1º, IV). Aliás, 
determina que a ordem econômica deva valorizar a 
livre iniciativa e consagra como um de seus princípios 
a livre concorrência (art. 170, IV). Contudo, o poder 
econômico de instituições que atuam no mercado 
muitas vezes é exercido de forma abusiva e com 
condão de lesionar os direitos dos consumidores, a 
fim de obter lucro desenfreado.

Portanto, o art. 173, § 4º, da Constituição 
Federal, estabelece que “a lei reprimirá o abuso do 
poder econômico que vise à dominação dos mercados, 
à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 
dos lucros”, a fim de conter práticas desleais, de 
dominação do mercado e controladoras de preços e 
agentes participantes da ordem econômica.

O abuso de poder na economia caracteriza-
se basicamente, pelo fato de certo agente 
econômico agir de forma desleal, dentro de 
seu campo de incidência, em relação a livre 
concorrência, em relação a quem ele emprega 
e em relação ao mercado de uma forma 
geral. Assim, identificamos transgressões no 
caminhar natural da economia que deve ser 
precipuamente saudável, ordeiro e praticável a 
todos, de forma igualitária. E é justamente o 
poderio econômico desse agente e a força que 
ele possui e exerce dentro do mercado, que dar 
a ele terreno fértil para essas práticas abusivas 
(LIMA; CORDEIRO; ROCHA, 2016, p. 
528-529).

A Lei 12.529/2011, conhecida como Lei 
Antitruste ou Lei de Defesa da Concorrência, 
permite a intervenção do Estado na economia para 
regular o mercado e banir práticas antissociais e 
infrações que ofendem a liberdade de iniciativa e a 
livre concorrência (CARVALHO, 2013). Assim, a 
livre concorrência não se verifica de forma absoluta, 
pois que o Estado atua de forma a impedir que o 
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mercado comprometa a justiça social e a dignidade 
da pessoa humana (art. 170, CF) (VORONKOFF, 
2014).

Os fornecedores buscam estratégias para atrair 
clientes e escoar os seus produtos, havendo algumas 
práticas consideradas ilícitas ou abusivas, sobretudo 
quando possuem o poder de mercado, as quais 
visam manipular preços, quantidade e qualidade de 
produtos e serviços (BUCHAIN, 2014).

Pode-se citar como exemplo de conduta 
antitruste a adoção uniforme de preços, 
produção, comercialização e frequência de 
bens e serviços; divisão de mercados; limitação 
do acesso de novas empresas ao mercado; 
criação de dificuldade ao desenvolvimento de 
concorrente; combinação de preços; política 
comercial discriminatória, recusa de venda, 
dentre outras (CARVALHO, 2013, p. 104).

O monopólio é compreendido como 
a atuação no mercado como único agente 
econômico, uma vez que este é composto por um 
produtor que domina os preços e a quantidade de 
produtos (CREMA, 2010). O monopólio também 
ocorre quando, ainda que haja mais fornecedores 
no mercado, uma empresa consegue controlar 
completamente a produção e vendas de um mesmo 
produto ou serviço, sendo que a concorrência 
aproveita de espaço inferior no mercado (LIMA; 
CORDEIRO; ROCHA, 2016).

Em um monopólio, “a posição de monopolista 
é discutida como uma relação de restrição da oferta 
a preços acima do nível competitivo, presumindo 
que a empresa esteja maximizando seus lucros no 
curto prazo” (BELLATO, 2005, p. 30). As unidades 
hospitalares adquiriam as seringas de vidros em um 
preço acima do padrão de mercado, e, em troca, 
a empresa Thompson pagava propina sobre cada 
seringa vendida, independentemente do produto ser 
superior ou mais seguro.

O Sr. Dancort passou por grandes dificuldades 
para fazer com que a seringa descartável por ele 
produzida fosse adquirida por unidades hospitalares, 
ante o conluio entre o fornecedor da seringa de 
vidro (empresa Thompson) e a União de Produtos 
Hospitalares, fazendo com que somente tais seringas 
fossem utilizadas por todo o país.

Apesar da invenção de Jeffrey se tratar de 
um grande avanço para a saúde de milhares de 
enfermeiras(os) que utilizam a seringa de vidro, 
bem como ser de preço inferior, os hospitais não se 
interessavam pelo produto. As seringas de plástico, 
que poderiam salvar inúmeras vidas, não chamavam 

a atenção do mercado, ante a aliança presente neste 
ramo econômico entre fornecedores e compradores.

As seringas de plástico não conseguiam 
competir no mercado diante da fixação de preço, 
desvio de dinheiro na aquisição e troca de favores. O 
filme revela como empresas conseguem manipular o 
comércio de produtos com a finalidade de garantir 
fornecedores e estabilidade no mercado, ainda que 
isto cause, indiretamente, lesão à saúde e morte de 
inúmeros profissionais da enfermagem.

Feriani et al. (2017) tratam que as pequenas 
empresas, como a do Sr. Dancort, têm como 
característica a capacidade de inovação, por responder 
de forma mais rápida às necessidades do mercado.

Além disso, outra característica importante 
das pequenas empresas é a heterogeneidade (ROSSI; 
THEISEN, 2017), uma vez que muitos produtos 
fornecidos por pequenas empresas são únicos, mais 
originais e exclusivos. Conforme salientado outrora, 
a Safety Point desenvolveu a primeira seringa de 
plástico, sendo a sua criação a única encontrada no 
mercado, onde até então predominava a seringa de 
vidro.

Ferreira et al. (2012) apontaram que um 
fator que gera dificuldades para micros e pequenas 
empresas em São Paulo é a concorrência, sendo uma 
importante razão para a sua mortalidade. Assim, 66% 
das empresas entrevistadas apontaram dificuldades 
com concorrência, justificando que apenas empresas 
com bom gerencial conseguem manter-se no 
mercado, vez que detêm melhores preços, possuem 
maior poder de barganha e experiência, além de 
utilizar práticas desleais, antiéticas e participar de 
cartéis (FERREIRA et al., 2012).

A concorrência também é um fator apontado 
como causa de mortalidade de micro e pequena 
empresa em diversos estudos (REIS, 2006; 
GRAPEGGIA et al., 2011; CONCEIÇÃO; SILVA, 
2017). Em vista disso, os obstáculos enfrentados por 
Jeffrey para que houvesse procura e aceitação de seu 
produto no mercado também são vislumbrados por 
muitos outros produtores.

Outrossim, a Safety Point perdeu o único 
contrato de venda de suas seringas descartáveis 
e seguras com o hospital em que foram testadas, 
as quais conseguiram bons resultados: nenhum 
acidente laboral com seringas em enfermeiras(os) em 
2 anos de testes. A União de Produtos Hospitalares 
impediu que houvesse interessados em adquirir os 
seus produtos, como forma de causar sua falência ou 
tirá-los do mercado.
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Além disso, a ameaça causada para a União 
de Produtos Hospitalares fez com que expusessem 
a vida de Jeffrey, divulgando notícias em jornais e 
noticiários que maculavam a sua honra e imagem, 
como, por exemplo, o relacionamento que manteve 
com uma antiga secretária no passado, apesar de ser 
casado.

Isso demonstra como é difícil manter-se no 
mercado com uma empresa com maior capacidade 
econômica e com poder de dominação, capaz de 
tirar do caminho outras empresas que lhe causem 
competição, perturbem o seu controle e disputam 
consumidores.

Ademais, quando Mike e Paul conseguem o 
apoio de uma Senadora para divulgar a conspiração 
que a União de Produtos Hospitalares e a empresa 
Thompson mantinham há vários anos, uma vez que 
defendia a luta por melhores condições de trabalho 
dos profissionais de saúde, esta declina por receber 
propina da empresa monopolista, como forma de 
doação para a próxima campanha eleitoral.

Farias (2000) defende que esta prática 
configura uma forma de clientelismo na política, 
onde grandes empresários resolvem financiar 
campanhas eleitorais em troca de favorecimento nos 
negócios, como créditos de bancos oficiais, benéfica 
política cambial, subsídios etc.

No filme, a empresa Thompson apoiou com 
uma generosa doação a campanha da Senadora para 
que, em troca, não apoiasse o discurso dos advogados, 
com a finalidade de silenciar a discussão e para que 
não defendesse a causa frente outros Senadores.

4 A EPIDEMIA DE HIV EM RAZÃO DA 
REUTILIZAÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS NA 
ÁFRICA

Um homem aborda Mike em uma rua 
escura e lhe informa que as seringas de vidro eram 
produzidas até 1960, quando surgiram as seringas 
de plástico. O presidente das empresas Thompson, 
James Thompson, disse que jamais iria produzi-las, 
uma vez que não podem ser esterilizadas. Com a 
sua morte, em 1966, a empresa passou a produzir 
seringas de plástico e em 10 anos a hepatite C e a 
AIDS se espalharam pelo mundo, tornando-se uma 
epidemia.

Este homem, que não é identificado, mostra 
uma fita para Mike dos arquivos da empresa 
Thompson, feita por um agente de paz da Nigéria, 
que denunciava como farmácias e hospitais 

utilizavam crianças para coletar seringas descartadas 
incorretamente no lixo, para que fossem reutilizadas 
em até 200 vezes.

As crianças recebiam apenas alguns centavos 
em troca do serviço de coleta, as quais também 
eram infectadas por HIV, vez que não tomavam o 
cuidado devido ao procurar, segurar e transportar 
tais seringas.

Para Avert (2018) “a África Oriental e Austral 
é a região mais atingida pelo HIV. É o lar de 6,2% 
da população mundial, mais da metade do número 
total de pessoas vivendo com HIV no mundo 
(19,4 milhões de pessoas)”. A epidemia de HIV é 
impulsionada pela transmissão sexual comum, por 
profissionais do sexo, por homens homossexuais 
e por pessoas que usam drogas injetáveis (AVERT, 
2018).

Reid (2009) apresenta que na África é 
comum haver a reutilização de equipamentos 
injetáveis em ambientes clínicos e por usuários de 
drogas injetáveis (UDI), o que contribuiu para a 
epidemia generalizada de HIV no continente. 
Entre as drogas injetáveis mais utilizadas no local, 
estão a heroína e estimulantes, porém seus usuários 
não contam com serviços eficazes de educação sobre 
o uso e tratamento de drogas, e quando existem são 
limitados (REID, 2009). A prisão é o meio mais 
comum do acesso a programas de tratamento de 
drogas (REID, 2009).

O Quênia, Madagascar, Maurícias, 
Moçambique, África do Sul e Tanzânia possuem 
a mais alta população que injeta drogas, e entre 
elas verifica-se a alta prevalência de HIV, por 
compartilharem a seringa sem esterilização (AVERT, 
2018).

Contudo, para as crianças, Avert (2018) 
aponta que a transmissão do vírus ocorre pelo 
nascimento, pelo leite materno e pelo casamento 
forçado de meninas. Embree (2005) também aponta 
dados similares, eis que a principal causa indicada 
para transmissão de HIV para crianças é durante 
o parto, pelo leite materno, por injeções recebidas 
de seringas reutilizáveis, sangue contaminado ou 
hemoderivados e pela atividade sexual.

Embree (2005) aponta as dificuldades 
enfrentadas por crianças com o vírus da 
imunodeficiência humana, entre elas estão a morte 
precoce, problemas sociais quando sobrevivem até a 
infância e adolescência, ingressam em família extensa 
ou são colocadas em orfanatos, ou, ainda, vivem nas 
ruas.
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Conforme Lallemant et al. (2012), mil crianças 
são infectadas pelo HIV por dia e 700 falecem por 
complicações causadas pelo vírus. A UNAIDS 
(2017) estima que 2,1 milhões (1,7 a 2,6 milhões) 
de crianças viviam com HIV em 2016, porém menos 
da metade recebia tratamento antirretroviral (ARV).

Na África existem Needle and Syringe 
Programmes (NSPs) que fornecem agulhas e seringas 
estéreis para reduzir a transmissão de HIV e outros 
vírus pelo sangue (AVERT, 2019). Contudo, o 
fornecimento dos instrumentos é insuficiente, vez 
que abaixo de 200 agulhas limpas por pessoa ao ano, 
recomendada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), ou são diminutos os pontos de distribuição 
e os países que realizam tais programas (AVERT, 
2019).

Reid (2009) denuncia que os programas de 
trocas de seringas são quase inexistentes na África, 
e o conhecimento de que o seu compartilhamento 
e reutilização transmitem HIV também é limitado.

Para evitar o reuso de seringas, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) apoia a utilização de 
seringas “inteligentes”. Alguns modelos de seringas 
possuem um ponto fraco no êmbolo que faz com 
que quebre caso o usuário tente tirá-lo após a injeção, 
outras possuem um clipe de metal que bloqueia o 
êmbolo e o impede de ser movido para trás, e também 
há aquelas em que a agulha se retrai no cilindro da 
seringa ao término da injeção (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 2015).

A OMS também defende o emprego de 
seringas mais seguras para proteger profissionais da 
saúde de lesões e possíveis infecções, assim ampara 
a utilização de seringa que promove o deslizamento 
de bainha ou capuz sobre a agulha quando a injeção 
é finalizada (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 2015).

As seringas descartáveis contribuem para 
o contágio do vírus da imunodeficiência humana 
em crianças e em adultos, ao partilhar seringas já 
utilizadas sem esterilização e seu descarte incorreto. 
A falta de conhecimento e informação dos usuários 
acerca do correto manuseio e utilização é alto, o 
que contribui para aumentar o número de pessoas 
infectadas, inclusive crianças.

CONCLUSÃO

O longa-metragem retrata como as seringas 
de plástico podem transformar a realidade de 
quem trabalha nos hospitais, uma vez que suas 

atividades seriam executadas com instrumentos que 
proporcionam a preservação de sua saúde, evitando a 
contaminação por HIV, hepatite B e C.

O filme denunciou como o mercado pode 
ser dirigido por um único fornecedor, cujo único 
interesse era o de conseguir escoar o seu produto, 
ainda que causasse danos a quem iria manuseá-lo. 
A conspiração fez com que diversos profissionais 
fossem infectados por HIV e mortos, em condições 
de trabalho que poderiam ser melhoradas se o ganho 
financeiro não fosse o seu objetivo maior.

Em 1988, a adoção de seringas de plástico 
pelos hospitais foi benéfica para os profissionais 
da saúde, sendo considerado um avanço para o 
tempo. Entretanto, o filme também abordou como 
as seringas descartáveis transmitiram AIDS em 
inúmeras crianças da África, contribuindo para que 
a doença se tornasse uma epidemia para a população 
do continente.

A obra cinematográfica exprimiu a dificuldade 
de um pequeno escritório de advocacia frente a 
uma grande ação judicial e contra uma importante 
empresa do ramo hospitalar, a qual buscava 
coordenar as tratativas, com intimações. Contudo, 
no final verificou-se que o bem venceu, ainda que 
arduamente.

A película demonstra como um escritório 
de advocacia de pequeno porte, que enfrenta 
problemas financeiros, se sensibiliza com a injustiça e 
desconsideração em relação à classe de trabalhadores 
desfavorecidos, e luta para que lhes seja assegurado o 
mínimo de dignidade e reconhecimento.
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RESUMO

O advento da Internet propiciou muitos 
avanços à sociedade pós-moderna. Entretanto, 
este também fomentou delitos como o tráfico de 
órgãos humanos, por meio do qual criminosos 
negociam órgãos e tecidos humanos on-line sem 
deixar rastros. Assim, este trabalho objetivou analisar 
a comercialização de órgãos em rede e as suas 
implicações bioéticas e jurídicas. Para tanto, utilizou-
se o método hipotético-dedutivo, fundamentado 
em revisão bibliográfica de obras, artigos, legislação 
e doutrina aplicáveis ao caso. Como resultado, 
verificou-se que o mercado de órgãos humanos é 
ilegal e deve ser combatido. Logo, espera-se contribuir 
para a criação de medidas que efetivamente coíbam e 
punam tal conduta.

PALAVRAS-CHAVE

Bioética; Direitos Humanos; Tráfico de Órgãos.

ABSTRACT

The advent of the Internet has brought many 
advances to the postmodern society. However, it has also 

fostered crimes such as the human organ trafficking, 
whereby criminals trade human organs online without 
leaving a trace. Thus, this work aimed to analyze the 
network organ commercialization and its bioethical and 
legal implications. Therefore, the hypothetical-deductive 
method was used, based on a bibliographic review of 
books, articles, legislation and doctrine applicable to the 
case. As a result, it has been foun d that the human 
organ market is illegal and must be fought. It is expected 
to contribute to the creation of measures that effectively 
curb and punish this conduct.

KEYWORDS

Bioethics; Human Rights; Trafficking of Organs.

INTRODUÇÃO

O advento da Internet na década de 1960 e o 
seu boom na década de 1990, possibilitaram muitos 
avanços à sociedade pós-moderna, entre eles, os 
novos meios de interação social em rede. Entretanto, 
além das benesses, a rede mundial de computadores 
também ocasionou o surgimento de novas condutas 
criminosas e fomentou as já existentes. É o caso da 
mercantilização de órgãos e de tecidos humanos, 
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visto que, em razão de características do contexto 
virtual, tais como o anonimato e a privacidade do 
usuário, indivíduos vendem, compram, promovem 
e intermedeiam órgãos de forma clandestina e sem 
deixar rastros.

Neste sentido, o presente artigo surgiu 
com a proposta de analisar, mediante o método 
hipotético-dedutivo, fundamentado em pesquisa 
e revisão bibliográfica, a comercialização de 
órgãos e de tecidos humanos on-line à luz dos 
preceitos bioéticos e do biodireito. Assim, o estudo 
contemplou o exame da terapêutica de transplante 
de órgãos e a sua regulamentação pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, a possiblidade e as limitações à 
livre disposição do corpo e o lucrativo e macabro 
submundo do mercado ilegal de órgãos e tecidos, 
que na sociedade contemporânea ganha proporções 
internacionais.

1 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS 
HUMANOS

O transplante é uma técnica da medicina 
moderna, que permitiu uma revolução na perspectiva 
de vida dos membros da sociedade hodierna ao 
possibilitar esperança e cura àqueles acometidos 
de doenças crônicas e/ou falência de órgãos. A 
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 
(ABTO) define a prática como “um procedimento 
cirúrgico que consiste na transferência de um órgão 
(coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado) ou tecido 
(medula óssea, ossos, córneas) de um indivíduo para 
outro, a fim de compensar ou substituir uma função 
perdida”. (ABTO, 2003, p. 5).

Conforme Maluf, o transplante visa 
“preservar a dignidade do ser humano, atingida 
drasticamente por certas doenças que dificultam ao 
homem a possibilidade de desenvolver livremente 
a sua personalidade”. (MALUF, 2010, p. 205). 
Historicamente, os transplantes já existiam em várias 
civilizações antigas ao redor do mundo, porém, sem 
muito êxito, em razão das complicações do método 
primitivo empregado. Há registros de transplantes 
de pele pelos hindus entre 750 e 800 a. C.; de doação 
de órgãos entre irmãos, pelo médico Pien Chiao, na 
China, em 300 a. C.; e o notório caso do transplante 
de perna realizado por Cosme e Damião no período 
medieval. (MALUF, 2010).

Contudo, é na segunda metade do século XX 
que a prática começa a demonstrar o seu potencial 
como um importante avanço medicinal. As 

transformações técnico-científicas proporcionaram 
o refinamento da técnica que, atrelada aos 
estudos da antibioticoterapia e à descoberta dos 
imunossupressores, que combatiam à rejeição dos 
órgãos, permitiram que o procedimento se tornasse 
cada vez mais efetivo e com alta probabilidade de 
sucesso.

Após a solução dos problemas concernentes ao 
risco cirúrgico e da rejeição do órgão, a terapêutica 
se consolidou como uma prática segura e eficaz. 
Todavia, com a popularização do procedimento, 
sobreveio um novo problema, porquanto, a falta de 
doadores de órgãos, somada ao crescente número 
de pacientes, resultou na quebra do equilíbrio entre 
as partes envolvidas (doador e receptor), gerando, 
assim, a escassez da disponibilidade de órgãos.

Diante deste cenário, o longo período de 
espera dos pacientes por órgãos e tecidos se tornou 
um dos maiores riscos do procedimento, e também 
a maior causa de morte, posto que, em alguns casos, 
o necessitado não tem condições de resistir por 
muito tempo sem a realização da transplantação. 
Essa situação é evidenciada pela forma de doação de 
órgãos estabelecida na maioria dos países do globo, 
cuja característica essencial se baseia na doação de 
cunho altruísta e solidária, haja vista ser ilícita a 
comercialização de órgãos.

Décio Policastro (2018) explica que uma 
das grandes causas que levam ao baixo número de 
doadores é a falta de informação acerca da doação, 
o que demonstra que a sociedade ainda muito 
desconhece o procedimento. Atualmente, é possível 
o transplante de coração, pulmões, fígado, rins 
e pâncreas (órgãos sólidos); e de tecidos, como a 
córnea, pele, ossos e cartilagens, vasos sanguíneos e 
medula óssea. (REDAÇÃO..., 2018).

Conforme o Registro Brasileiro de 
Transplantes (RBT), realizado pela ABTO, o Brasil 
encerrou o ano de 2016 na 28ª posição no ranking 
mundial acerca do número de doadores efetivos, com 
14,6 doadores em cada milhão de população (pmp) 
(ABTO, 2017). Já no período de janeiro a junho de 
2018, foram realizados 4.257 transplantes de órgãos 
sólidos, 1.335 transplantes de medula óssea e 7.396 
transplantes de tecidos. (ABTO, 2018).

Assim, o relatório do RBT concluiu que no 
primeiro semestre de 2018 houve um aumento 
na taxa de doação, que atingiu 17 pmp, e o total 
de 1.768 doadores efetivos. Ainda, em junho de 
2018, o total de pacientes adultos ativos na lista de 
espera por um transplante era de 32.716 e de 706 
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o de pacientes pediátricos. Diante destes dados, 
destaca-se a divergência entre o número de doadores 
e de pacientes, sendo observada a existência de uma 
diferença significativa entre a procura e a oferta de 
órgãos, mesmo com o grande número de transplantes 
realizados. Conforme aponta a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a escassez de órgãos é um problema 
que atinge praticamente todos os países que realizam 
a técnica. (OMS, 2007).

Em resposta a essa situação, surgiu um 
mercado ilícito de órgãos, que se aproveita do 
desespero humano. Assim, de um lado estão os 
pacientes que necessitam do órgão e que, em sua 
grande maioria, pagariam qualquer preço para 
obtê-lo e, do outro, aqueles que em razão de seu 
agravado estado de vulnerabilidade econômica ou 
social, recorrem à venda de um de seus órgãos como 
uma forma de reverter esta realidade. Além disso, 
há também os que intermediam este contexto de 
mercado negro, vendendo, comprando e negociando 
órgãos a preços exorbitantes, originando, deste 
modo, um dos maiores problemas envolvendo o 
tráfico internacional. Hodiernamente, existem 
quatro espécies de transplantes, sendo elas:

Xenotransplante - utiliza órgão ou tecido 
de outras espécies para substituir o do ser 
humano. [...]
Autotransplante - o paciente extirpa órgão ou 
tecido de certa parte do corpo para posterior 
implantação em outra, sendo doador e 
receptor a mesma pessoa. [...]
Isotransplante - ocorre em pessoas com 
características idênticas, como os gêmeos 
univitelinos. [...]
Alotransplantes - ocorre quando o doador 
(vivo ou morto) e o receptor são pessoas que 
não possuem idênticas características genéticas, 
mas são da mesma espécie. (MALUF, 2010, p. 
212-214).

Conforme exposto acima, o xenotransplante 
utiliza órgãos de outras espécies, entretanto, dada 
a incompatibilidade entre estas há uma alta taxa de 
rejeição e o grande risco de transmissão de doenças. 
Por isso, faz-se necessária a criação de animais 
transgênicos que possuam órgãos mais adaptáveis ao 
funcionamento do corpo humano, é caso dos porcos 
transgênicos com artérias cardíacas compatíveis com 
as humanas. (MALUF, 2010).

Apesar dos avanços atuais da engenharia 
genética, o xenotransplante ainda carece de maiores 
estudos, visto que demonstra ser uma solução viável 
aos transplantes frente à atual escassez de órgãos 
disponíveis. Já o autotransplante trata-se de um 
procedimento que utiliza o próprio órgão/tecido 

do paciente para ser implantado em outra parte do 
corpo, a exemplo dos enxertos de pele em casos de 
queimaduras graves ou pontes de safena. (MALUF, 
2010).

Enquanto que o isotransplante, como descrito 
acima, é quando o transplante ocorre entre gêmeos 
univitelinos, sendo um procedimento esporádico em 
razão de que nem todos possuem um irmão gêmeo, e o 
alotransplante é a norma entre os transplantes, já que 
a maioria destes ocorrem entre indivíduos da mesma 
espécie, porém que não possuem características 
genéticas semelhantes. (MALUF, 2010). Além das 
espécies de transplantes, há também a distinção entre 
as formas de doação, são elas: a inter vivos e a post 
mortem.

2 DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO DE 
ÓRGÃOS HUMANOS

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DELITO DE 
TRÁFICO DE PESSOAS

A mercantilização de órgãos ou de partes 
do corpo humano é vedada na maioria dos países. 
Destarte, a prática, denominada “tráfico de órgãos”, 
é uma das modalidades do tráfico de pessoas. Diante 
disso, fundamental é que se aborde, primeiramente, o 
conceito de tráfico de pessoas e as suas características 
principais, haja vista a conexão existente entre os 
delitos.

Neste sentido, o Protocolo Adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 
Especial das Mulheres e Crianças, ratificado pelo 
Brasil por meio do Decreto nº 5.017/2004, e mais 
conhecido como Protocolo de Palermo, define, em 
seu artigo 3º, o tráfico de pessoas como:

[...] o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da 
força ou a outras formas de coação, ao rapto, 
à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 
ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega 
ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa 
que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. A exploração incluirá, no 
mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, 
o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou 
práticas similares à escravatura, a servidão ou 
a remoção de órgãos (BRASIL, 2004, grifo 
nosso).
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Diante da definição supra, observa-se que os 
verbos do tipo trazidos pela norma são: “recrutar”, 
“transportar”, “transferir”, “alojar” e “acolher”. 
Apresenta também a Lei os meios específicos do 
delito: a ameaça, o uso de força ou outras formas 
de coação; o rapto; a fraude; o engano; o abuso de 
autoridade ou de vulnerabilidade; à entrega, o aceite 
de pagamento ou benefícios para a obtenção do 
consentimento de uma pessoa com autoridade sobre 
outra para fins de exploração. Ademais, traz também 
as finalidades, o tipo subjetivo do crime, que, entre 
elas, está a exploração sexual, o trabalho forçado ou a 
remoção de órgãos. (BRASIL, 2004).

Já nas alíneas “b”, “c” e “d” do mesmo artigo, o 
dispositivo trata do consentimento da vítima quando 
esta for criança, além da definição do termo criança:

b) O consentimento dado pela vítima de 
tráfico de pessoas tendo em vista qualquer 
tipo de exploração descrito na alínea a) do 
presente Artigo será considerado irrelevante 
se tiver sido utilizado qualquer um dos meios 
referidos na alínea a);
c) O recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de uma criança para fins de exploração serão 
considerados “tráfico de pessoas” mesmo que 
não envolvam nenhum dos meios referidos da 
alínea a) do presente Artigo;
d) O termo “criança” significa qualquer pessoa 
com idade inferior a dezoito anos. (BRASIL, 
2004).

Em relação ao estabelecido na alínea “c”, 
caso a vítima seja uma criança, verifica-se que não 
há necessidade de envolver os meios referidos na 
alínea “a” para ser considerado tráfico de pessoas, 
bastando a finalidade. Acerca da influência do tráfico 
de pessoas, de acordo com a United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), entre os anos de 2012 
e 2014, foram detectadas 63.251 vítimas em 106 
países e territórios. Das 17.753 vítimas do ano de 
2014, em 85 países, o número de mulheres e meninas 
compreendia cerca de 70% deste total. As crianças, 
portanto, são o segundo grupo mais detectado após 
as mulheres, variando entre 25% a 30% do número 
total entre 2012 e 2014. (UNODC, 2016, p. 29).

O tráfico de pessoas foi incluído no Código 
Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.344/2016, 
que adicionou ao Código o artigo 149-A, que segue, 
notadamente, as premissas do Protocolo de Palermo, 
criminalizando as condutas de:

Art. 149-A – Agenciar, aliciar, recrutar, 
transportar, transferir, comprar, alojar ou 
acolher pessoa, mediante grave ameaça, 
violência, coação, fraude ou abuso, com a 

finalidade de:
I- remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do 
corpo;
II- submetê-la a trabalho em condições 
análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual.
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa. (BRASIL, 1940, grifo nosso).

Destaca-se que a nova norma trouxe tipificado 
o tráfico de pessoas com a finalidade de remoção 
de órgãos, tecidos ou partes do corpo, porém este 
não deve ser confundido com o delito de tráfico de 
órgãos, haja vista os tipos serem diferentes e o fato 
de que o crime de tráfico de órgãos está devidamente 
tipificado na Lei de Transplantes (Lei n.º 9.434/97).

A tipificação do tráfico de pessoas corrobora 
com as políticas nacionais e internacionais de combate 
a este crime, bem como demonstra um avanço na 
legislação pátria sobre o tema, principalmente em 
razão do atual cenário de imigrações em massa de 
pessoas fugindo de conflitos ou de calamidades 
que assolam os seus países de origem e as deixa 
vulneráveis a fatores econômicos e sociais, propícios 
ao favorecimento da prática criminosa.

2.2 DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE O 
TRÁFICO DE ÓRGÃOS

O Protocolo de Palermo trouxe a definição do 
tráfico de pessoas e estipulou que uma das finalidades 
do delito visa a remoção de órgãos. Contudo, este 
não se aprofundou na temática, contemplando de 
forma mais específica outras formas do tráfico de 
pessoas. Diante disso, ressalta-se a necessidade de 
uma norma específica para o tema, tendo em vista 
o preocupante quadro internacional envolvendo o 
delito de tráfico de órgãos.

Com o objetivo de sanar tal lacuna global, 
a Declaração de Istambul sobre Tráfico de Órgãos 
e Turismo de Transplante, elaborada em 2008 e, 
posteriormente atualizada em 2018, representa o 
consenso entre os países acerca da urgente necessidade 
de regulamentação jurídica internacional que 
normatize as atividades de doação e de transplante 
de órgãos, bem como de um sistema de supervisão 
regulamentar, que proteja as partes envolvidas neste 
processo e coíba práticas clandestinas e antiéticas. 
(DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL, 2008). O Brasil 
passou a ser signatário da Declaração de Istambul 
por meio da Portaria n.º 201/2012 e, destaca-se que 
o país possuía representantes na Câmara quando da 
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criação do instrumento internacional. A Declaração 
em comento, primeiramente, define tráfico de órgãos 
como:

a) a remoção de órgãos de doadores vivos ou 
falecidos sem consentimento válido ou 
autorização ou em troca de um benefício 
econômico ou vantagem comparável ao 
doador e/ou a terceiros;

b) O transporte, o manuseamento, o 
transplante ou qualquer outra forma 
utilização de tais órgãos;

c) a oferta de uma vantagem indevida ou o 
seu pedido por um profissional de saúde, 
funcionário público ou funcionário do 
setor privado para facilitar ou realizar a 
dita extração ou uso;

d) A proposta ou o recrutamento de 
doadores ou receptores, quando 
realizados para a obtenção de benefício 
ou vantagem econômica; ou

e) a tentativa de cometer, ou a ajuda ou 
indução a cometer qualquer desses atos. 
(DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL, 
2018, p. 2, tradução nossa)1.

A definição suscitada pela Declaração visou, 
claramente, a proteção aos direitos fundamentais 
das vítimas ao abordar a questão do “consentimento 
válido”, em razão do fato de que elas estão em uma 
“posição de vulnerabilidade”, um fator determinante 
para o contexto do delito de tráfico de órgãos, 
situação que não foi abordada pelo Protocolo de 
Palermo. A segunda definição importante trazida 
pela Declaração, em sua primeira versão, estabelece 
o conceito de comércio de transplante, que é descrito 
como:

Uma política ou prática segundo a qual 
um órgão é tratado como uma mercadoria, 
nomeadamente sendo comprado, vendido ou 
utilizado para obtenção de ganhos materiais. 
As viagens para fins de transplante são a 
circulação de órgãos, doadores, receptores 
ou profissionais do setor do transplante 
através de fronteiras jurisdicionais para 
fins de transplante. (DECLARAÇÃO DE 
ISTAMBUL, 2008, p. 02).

Como observa Andrade (2011), os princípios 
da Declaração rejeitam a coisificação do corpo 
humano, com o objetivo de impedir que os seus 
órgãos sejam considerados reles mercadorias. Por 
fim, a Declaração define os conceitos de “viagem 
1. (a) la extracción de órganos de donantes vivos o fallecidos sin consentimiento 

válido o autorización o a cambio de un beneficio económico o ventaja 
comparable para el donante y/o o una tercera parte; el transporte, la 
manipulación, el trasplante o cualquier otro uso de dichos órganos; el 
ofrecimiento de una ventaja indebida o su solicitud por parte de um 
profesional sanitario, funcionario público o empleado del sector privado 
para facilitar o realizar dicha extracción o uso; la propuesta o captación 
de donantes o receptores, cuando se efectúa para obtener un beneficio 
económico o ventaja comparable; o la tentativa de cometer, o la ayuda o 
la inducción a la comisión de cualquiera de estos actos (DECLARAÇÃO DE 
ISTAMBUL, 2018, p. 2).  

para transplante” e “turismo de transplante”:

Viagem para Transplante é o movimento 
de pessoas através das barreiras jurisdicionais 
com o propósito de transplante. A viagem 
de transplantes se converte em Turismo de 
Transplante, e, portanto, não ética quando 
implica o tráfico de pessoas com fim de 
extração de órgãos ou o tráfico de órgãos 
humanos, ou quando a dedicação de recursos 
(órgãos, profissionais e centros de transplantes) 
à provisão de terapia de transplantes 
para pacientes não residentes diminui a 
capacidade do país de fornecer serviços de 
transplantes para a sua própria população. 
(DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL, 2018, p. 
3, grifo do autor, tradução nossa)2.

A definição de “turismo de transplante” é 
necessária diante de que tanto o tráfico de pessoas para 
a remoção de órgãos, quanto para o tráfico de órgãos 
pode ocorrer dentro de um país ou envolver viagens 
internacionais para a realização de um transplante. 
(ONU, 2013, p. 07). De acordo com a antropóloga 
Nancy Scheper-Hughes (2004), especialista em 
tráfico de órgãos, a situação financeira é a principal 
motivação para a ocorrência desse delito. Diante 
disso, o turismo de transplante se propaga em razão 
da facilidade com que é possível  encontrar pessoas 
em situação  e vulnerabilidade dispostas a trocar 
um órgão por uma baixa remuneração em países 
subdesenvolvidos. Assim, com a alta probabilidade 
de se conseguir órgãos nestes locais, aqueles com 
recursos financeiros se deslocam como se à procura 
de uma simples mercadoria.

É o caso dos pacientes de Israel, da Arábia 
Saudita, de Omã e do Kuwait que se deslocavam 
para a Índia, Turquia, Irã, Iraque, Rússia, Romênia, 
Moldávia, Geórgia e, mais recentemente, Brasil, para 
realizarem o transplante, visto que “vendedores” 
de rins (o órgão mais transplantado no mundo) 
recrutavam doadores em quartéis do exército, cadeias 
e  prisões, feiras, shoppings e bares, de forma que é 
possível falar-se em nações doadoras de órgãos versus 
países receptores de órgãos. (SCHEPER-HUGHES, 
2004).

Além disso, a OMS, em um de seus estudos 
sobre tráfico de órgãos, relatou que mais de 100 
transplantes ilegais de rins foram realizados em 
um hospital na África do Sul, entre 2001 e 2002, 
2. Viaje para Trasplante es el movimiento de personas a través de las barreras 

jurisdiccionales3 con el propósito del trasplante. El viaje para trasplante se 
convierte en Turismo de Trasplante, y por tanto en no ético, cuando implica 
la trata de personas con fines de extracción de órganos o el tráfico de órganos 
humanos, o cuando la dedicación de recursos (órganos, profesionales y 
centros de trasplante) a la provision de la terapia del trasplante  a pacientes 
no residentes disminuye la capacidad del país de proporcionar servicios de 
trasplante a su propia población. (DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL, 2018, p. 3, 
grifo do autor).
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sendo os doadores da Europa Oriental e do Brasil e 
os receptores de Israel. (SHIMAZONO, 2007). O 
caso supra, trata-se da notória “Operação Bisturi”, 
que em 2003 desarticulou a organização criminosa 
israelense que atuava no Brasil e levou cerca de 27 
pernambucanos, que tinham vendido um dos seus 
rins, para realizar a cirurgia de retirada em Durban, 
na África do Sul. Os rins foram vendidos pelos valores 
de R$ 17,7 mil a R$ 29,5 mil reais. (GUIBU, 2003).

Neste contexto, destaca-se que o 
ordenamento brasileiro tipifica criminalmente as 
condutas “comprar” e “vender”, dispostas na Lei de 
Transplantes, de forma que possui meios jurídicos 
para punir devidamente os envolvidos no tráfico de 
órgãos. Ainda, a Declaração de Istambul, apesar de 
ser o principal documento no âmbito internacional, 
não possui força normativa. Logo, não atribui 
obrigações aos seus signatários, estabelecendo, 
somente, princípios e medidas a serem seguidas.

3 A MERCANTILIZAÇÃO DE ÓRGÃOS HUMANOS 
PELA INTERNET

O presente tópico tratará das características 
da mercantilização de órgãos, em específico, do seu 
modus operandi e da utilização da Internet como 
veículo e instrumento para a prática criminosa. O 
mercado negro de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano surgiu diante das dificuldades e da espera 
para se conseguir um transplante por meio lítico, 
tornando- se uma solução alternativa ao problema 
da escassez mundial de órgãos.

O aumento no número de pacientes 
necessitados, somado ao número insuficiente de 
doadores e o agravante do tempo, em razão da espera 
necessária na fila lícita, ocasionou a hegemonia 
desta prática delituosa. Os órgãos lícitos para 
transplantes são provenientes de doações, tendo 
como regra, a gratuidade, visto que a doação é 
altruísta e humanitária, podendo ocorrer inter vivos 
ou post mortem. Porém, como observou a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o tráfico de 
órgãos humanos, existem vários tipos de doações 
espalhadas pelo mundo, tais como as:

a) doações entre parentes vivos;
b) doações de pessoas emocionalmente 

relacionadas com o receptor;
c) doações altruísticas;
d) doações com incentivos para o doador 

(rewarded donors);
e) as doações recompensadas ou 

remuneradas (rewarded gifting);
f ) comércio desmedido (como no caso de 

Recife-PR);
g) a doação por coerção criminosa. (CPI, 

2004, p. 7).

Conforme exposto, apenas as primeiras três 
formas são permitidas pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, sendo estas também predominantes no 
âmbito internacional, já as quatro últimas formas 
de doação, de cunho mercantilista, são comumente 
proibidas, assim como no Brasil. Diante disso, 
raros são os países que aceitam as últimas formas de 
doação, que são permitidas no Irã, visto que admite a 
doação de rins remunerada. (OMS, 2007).

No mesmo norte, em relação às doações 
remuneradas, um dos casos polêmicos no cenário 
internacional é o protagonizado pela China, onde 
foram realizados cerca de 12 mil transplantes de rins 
e de fígado em 2005, sendo que a maioria destes 
órgãos era proveniente de prisioneiros executados. 
De acordo com um relatório circunstancial da mídia, 
mais da metade dos 900 transplantes de rins e fígado 
contemplaram receptores de 19 países. (OMS, 
2007). Sendo esta, apenas mais uma das ocorrências 
do “turismo de transplante”, que se tornou uma 
realidade comum no cenário mundial do tráfico de 
órgãos.

De conformidade com a ONG Global 
Financial Integrity (2018), o tráfico de órgãos 
movimentou de US$840 milhões a US$1,7 bilhões 
de dólares em 2017, estando na décima posição 
do ranking mundial de crimes transnacionais 
mais lucrativos. Em que pese não há informações 
totalmente confiáveis em relação aos valores pagos por 
um órgão, estima-se que os intermediários cobrem 
de cem a duzentos mil dólares por um transplante de 
rim. Contudo, o preço pago ao doador, em geral, é 
de um a cinco mil dólares. (ÁVILA et al, 2008).

Diante dos valores movimentados por este 
comércio, torna-se nítido o motivo do crescimento 
deste delito. De acordo com pesquisas realizadas por 
diferentes instituições espalhadas pelo mundo, os 
principais países que exportam órgãos são a Índia, o 
Paquistão, as Filipinas, a China, a Bolívia, o Brasil, o 
Iraque, a Moldávia, o Peru e a Turquia.

 Já os principais países importadores de órgãos 
são a Austrália, o Canadá, Israel, o Japão, Omã, a 
Arábia Saudita e os Estados Unidos. (OMS, 2007). 
Constata-se, assim, o contexto de divisão global “norte 
versus sul” evidenciado por Berlinguer e Garrafa 
(2001), e a relação entre países desenvolvidos, que 
mais importam órgãos, e os países subdesenvolvidos, 
que mais exportam órgãos.
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Tal cenário não é novo, já que a busca de 
recursos nos países subdesenvolvidos é uma velha 
prática das nações do hemisfério norte, que se 
aproveitam cada vez mais da miserabilidade dos 
moradores dessas regiões ao sul do globo, agora, como 
depósitos de carne humana. As partes neste tipo de 
crime são as figuras do “comprador” e do “vendedor”. 
Os compradores se dividem em duas categorias, 
sendo elas: os traficantes, responsáveis por todo o 
aparato da organização criminosa, e os compradores 
finais, que, em razão de sua saúde debilitada, acabam 
recorrendo à empreitada criminosa.

Já os vendedores, conforme aponta Sheper-
Hughes (2004), possuem perfil específico, sendo 
geralmente pessoas de baixa renda, em clara 
vulnerabilidade social, somada, na maioria dos casos, 
à baixa instrução, o que os deixa mais suscetíveis a 
aceitar a proposta. Assim, observa-se que tanto os 
vendedores como os compradores finais encontram-
se em situação de vulnerabilidade e de desespero, seja 
financeiro ou diante da necessidade pelo transplante. 
Portanto, aqueles que realmente se beneficiam da 
miséria humana são os traficantes que intermediam 
esta relação visando somente o lucro.

3.1 O USO DA INTERNET COMO MEIO DE 
MERCANTILIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS

O advento da Internet na década de 1960 e 
a sua hegemonia na década de 1990 possibilitaram 
muitos avanços, trazendo tanto benesses quanto 
malefícios à sociedade pós- moderna. A rede mundial 
de computadores não só revolucionou a transmissão 
de informações, como também alterou a perspectiva 
de como o corpo social lida com esta. Tão importante 
quanto, o meio virtual proporcionou a aproximação 
de pessoas e a interação global.

Neste cenário, a Internet originou e 
transformou delitos, como por exemplo, a 
mercantilização de órgãos e de tecidos humanos. 
Conforme a OMS (2007), a convivência on-line está 
sendo usada para atrair pacientes estrangeiros, sendo 
que vários sites oferecem “pacotes de transplantes”, 
que envolvem todos custos do procedimento. 
Estima-se que um pacote de transplante renal varia 
de setenta a cento e sessenta mil dólares. 

O portal de notícias Health24 publicou uma 
matéria contendo o depoimento de pessoas que se 
inscreveram em sites de venda de órgãos. Entre eles, 
ressalta-se os da americana Sally, e o de Amir, do 
Nepal:

[...] “Para ser honesta, quando publiquei o 
anúncio, estava me sentindo um fracasso 
como mãe, sem ter renda suficiente para 
ajudar meus filhos adolescentes”, escreve 
Sally, de Montana, EUA. “Recebi  várias 
respostas por mês no primeiro ajuste e cerca 
de uma solicitação a cada dois meses durante o 
próximo ano – o que ignorei, porque não tinha 
100% de certeza se estava pronta para arriscar 
e enfrentar os riscos da doação. Finalmente, 
a pressão financeira foi demais e respondi ao 
pedido de uma mulher. Começamos a fazer 
planos para que eu fosse até a cidade dela, na 
Califórnia, para um teste de inicial, quando 
ela me mandou um e-mail avisando que havia 
encontrado outro doador. [...]
Amir, do Nepal, escreve: “Eu estava vendendo 
por US$3.500 para salvar meu carro. Muitas 
pessoas me contataram pedindo um rim grátis. 
Alguns queriam que eu viesse para a Índia. 
Muita gente de Dubai ligou. Principalmente 
os corretores. (HEALTH24, 2016, tradução 
nossa)3.

Diante disso, constata-se que os relatos 
narrados são referentes a tentativas de venda de 
órgãos, especificamente, de rins. Ainda, como 
visto, utilizou-se, nos dois casos, abertamente, os 
recursos de comunicação da Internet. No primeiro 
caso, a mulher simplesmente publicou um anúncio 
na Internet e os traficantes entraram em contato, o 
que demonstra também o perigo envolvendo este 
comércio. Por meio da Internet, o ato de promover 
a comercialização de órgãos torna-se eficaz em razão 
das variadas formas e possibilidades de divulgação, 
seja por meio da criação de webpages ou pelo envio 
de simples mensagem por e-mail ou aplicativos.

Com a convivência virtual, as negociações 
também sofreram alterações, visto que as redes sociais 
e os demais meios de comunicação proporcionam 
velocidade de busca muito superior à antiga forma 
de abordagem e de convencimento tanto do doador 
como do receptor. Somam-se a isso, os benefícios da 
utilização das moedas virtuais para pagamento diante 
da dificuldade de rastreamento destas, em razão da 
codificação empregada.

Contudo, observa-se que é raro encontrar sites 
que mercantilizem órgãos humanos. Isso se deve ao 
fato de esta ser uma prática criminosa combatida 

3. “To be perfectly honest, when I put up the ad, I was feeling like a failure of a 
parent, not having enough income to help my teenage kids launch,” writes 
Sally* from Montana, USA. “I got several responses a month at first- tapering 
to about one request every other month over the next year -which I ignored 
because I wasn’t 100% sure yet that I was ready to take the plunge and face 
the risks of donation. Finally, the financial pressure was too much, and I 
responded to one woman’s request. We started making plans to fly me to her 
city in California for a match test, when she emailed one day and said she’d 
found another donor.” [...]

 Amir, from Nepal writes: “I was selling it for $3 500 to save my car going back 
to the bank. A lot of people contacted [and] me asked for [a] free kidney. 
Some wanted me to come to India. A lot of people from Dubai called. Mostly 
brokers contacted me.” (HEALTH24, 2016)
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internacionalmente, e em razão de que a Internet 
é monitorada constantemente, sendo difícil que 
criminosos realizem alguma espécie de delito e não 
sejam rastreados e punidos. Contudo, ressalta-se que 
a segurança é garantida apenas na Internet superficial, 
uma vez que existem mais dois “níveis de Internet”:

a) internet superficial, que representa só o 
0,18% (zero vírgula dezoito por cento), 
acessível para as pessoas leigas, é a que 
quase todos usam nela, as pessoas podem 
ser localizadas facilmente e qualquer 
pessoa pode encontrar dados pessoais de 
qualquer pessoa;

b) internet profunda, acessível para usuários 
com conhecimentos mais avançados 
em informática como hackers (expertos 
em informática vinculados ao uso ético 
da rede mundial de computadores), 
também conhecida como “internet 
invisível”, onde é possível esconder-se do 
assédio de caçadores de dados pessoais, 
pois aqui, as pessoas “somem”, ou  se 
tornam “invisíveis”, ou seja, uma pessoa 
que está nesta internet é muito difícil de 
localizá-la, por exemplo.

c) internet escura, usada por crackers 
(expertos em informática vinculados ao 
mundo do crime), faz parte da internet 
profunda, só que didaticamente se 
explica como aquela que está na parte 
em que “não chega a luz”; é a parte 
podre, onde acontecem os verdadeiros 
crimes informáticos, compra e venda de 
armamento pesado, de armas químicas, 
de seres humanos, de órgãos, bate-papos 
entre criminosos, dentre outros crimes. 
Salienta-se que tanto a internet profunda 
junto com a escura contém o 99,82 
% de todo o mundo virtual existente. 
(ESTRADA, 2017, p. 9-10, grifo nosso).

Dessa forma, observa-se que a Internet 
utilizada na comercialização de órgãos é a “escura”, 
cujo acesso necessita de alto grau de conhecimento 
sobre informática. Tal requisito se deve pelo fato de 
que esta é extremamente difícil de ser rastreada ou 
monitorada. (COMER, 2016). Assim, por meio 
desta “máscara”, que na verdade esconde tanto o 
IP (Internet Protocol) como a localização da pessoa, 
garante-se o anonimato do usuário, de modo que a 
dark web/deep web também dificulta a persecução 
penal.

Conforme ensina Clough (2010), os 
cibercrimes possuem três categorias: (i) aqueles 
que visam o computador; (ii) aqueles que utilizam 
o computador como ferramenta e (iii) aqueles que 
utilizam o computador de forma incidental, apenas 
incrementando o repositório de provas. Diante disso, 
a comercialização de órgãos por meio da Internet se 
enquadra na segunda categoria e, portanto, pode ser 

considerada um cibercrime.
Desta forma, a utilização do ambiente virtual 

como meio de mercantilização potencializou o delito 
de tráfico de órgãos, uma vez que permite maior 
rapidez e efetividade no modus operandi do crime, 
ou seja, auxilia no encontro de doadores, receptores 
e intermediários deste comércio. Assim, o delito 
necessita de uma atenção especial tanto no âmbito 
nacional como internacional e da criação de medidas 
de combate e contenção, especialmente diante de 
sua proliferação nas diferentes camadas da Internet 
(superficial e profunda).

4 A BIOÉTICA E A QUESTÃO DO TRÁFICO DE 
ÓRGÃOS

A bioética é o ramo de estudo que abrange as 
implicações éticas e morais no âmbito das ciências da 
saúde ou ciência da vida, no intento de solucionar os 
conflitos preservando o bem-estar do ser humano. 
Deste modo, a bioética valora aquilo que se busca (o 
resultado que se deseja com determinada conduta), 
em um sistema de contrapesos entre fatores como a 
vida, a integridade física, psíquica e moral, a cultura, 
a crença, etc. (MALUF, 2010).

Percebe-se, assim, que a bioética, à luz do 
direito, possui o condão de proporcionar o respeito 
aos direitos e às garantias fundamentais, de forma 
que o resultado de uma norma não pode sacrificar 
preceitos basilares do Estado Democrático de Direito. 
Na perspectiva internacional, tem-se que os direitos 
inerentes ao ser humano ganham visibilidade com 
o surgimento da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), de 1948, a qual prescreve 
que “todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 
de consciência, devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade”. Além disso, a DUDH 
prescreve expressamente que deve ser garantido 
o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
(ONU, 1948).

Ainda neste sentido, a Constituição Federal 
do Brasil de 1988 dispõe, em seu artigo 5º, caput, 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo- se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade”. (BRASIL, 1988). Por conseguinte, 
tem- se que, à luz da bioética, a traficância de órgãos 
resta limitada pelo direito maior – a vida – sem o 
qual, nenhum outro possui razão de subsistir, uma 
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vez que, ao dispor de partes de seu corpo, o indivíduo 
estará se colocando em risco, algo não permitido 
pelo direito.

Todavia, conforme Vieira (1999, p. 40) o 
direito civil consagra, de um lado, a “inviolabilidade 
do corpo humano, tutelando o direito do indivíduo 
à integridade de seu corpo; por outro lado, admite, 
em parte, a liberdade e o poder de disposição do 
homem sobre seu corpo”. Há, portanto, um conflito 
entre o direito à vida e o princípio da autonomia. 
No tocante a este último, Maria Helena Diniz 
(2011, p. 40-41) discorre que é “o poder de estipular 
livremente, como melhor lhes convier, mediante 
acordo de vontade, a disciplina de seus interesses, 
suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”.

Logo, vê-se um nítido conflito entre a 
possibilidade de o indivíduo dispor de seu corpo 
como melhor lhe aprouver e a proteção do direito 
à vida, isto sem mencionar os motivos pelos quais 
alguém chega a este contexto. Portanto, se de um 
lado temos um ser humano lutando para prolongar 
os seus dias por meio de um transplante, do outro, 
há alguém vulnerável, que tenta, por meio de uma 
negociação, conseguir melhores condições de vida, 
que, ao mesmo tempo, deflagram a sua dignidade e 
saúde.

CONCLUSÃO

Os transplantes de órgãos e tecidos humanos 
são um dos maiores avanços da medicina pós-
moderna do século XXI. Contudo, a falta de 
informação concernente à terapêutica impede o 
crescimento do número de doadores de órgãos, que 
não acompanha a crescente demanda, haja vista o 
aumento anual de pacientes necessitados à espera 
de um transplante, o que resulta em uma escassez 
de órgãos mundial. A mercantilização de órgãos é 
considerada como tráfico de órgãos humanos, uma 
das modalidades do tráfico de pessoas, sendo que, 
no Brasil, a prática é tipificada pela Lei nº 9.434/97 
(Lei de Transplantes). O tráfico de órgãos humanos 
é atualmente o décimo crime transnacional mais 
lucrativo do mundo. Tal fato se deve aos altos valores 
dos órgãos comercializados, que podem chegar a 
custar cerca de duzentos mil dólares, evidenciando, 
assim, a alta lucratividade do delito.

Os principais países exportadores de órgãos 
são os subdesenvolvidos, que geralmente estão no 
hemisfério sul do globo, enquanto que os maiores 
importadores são os países desenvolvidos do hemisfério 

norte. Os compradores de órgãos se dividem em 
duas categorias, aqueles que são traficantes, e que 
visam obter órgãos para vender a terceiros, e os 
compradores finais, que visam obter o órgão para 
si. Já os “doadores remunerados” são geralmente 
pessoas em estado grave de vulnerabilidade que não 
conseguem ver outra saída a não ser a venda de seus 
órgãos para sair de sua situação degradante. Neste 
contexto, a Internet agravou o delito de tráfico de 
órgãos, visto que potencializou o seu modus operandi, 
facilitando a compra, a venda e a intermediação de 
órgãos.

Assim, visualiza-se que tal delito necessita de 
atenção especial tanto no âmbito nacional como 
internacional. Ainda, é fundamental a criação e 
o aprimoramento de medidas de combate e de 
contenção, principalmente diante da proliferação do 
crime na deep web. Diante de todo o exposto, à luz da 
bioética, conclui-se que é inviável legalizar, no cenário 
atual brasileiro, qualquer forma de mercantilização 
de órgãos, uma vez que, ante o conflito existente 
entre o direito à vida e o princípio da autonomia, 
este deve curvar-se àquele.
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RESUMO

Após o sucesso das campanhas de imunização 
em massa ao redor do mundo, especialmente no 
Brasil, a sociedade pós-moderna enfrenta a ameaça 
do movimento antivacinas, que reivindica o direito 
à recusa vacinal, visto que questiona a importância 
das vacinas para a saúde do indivíduo e propaga os 
alegados prejuízos destas. Diante disso, este trabalho 
teve por objetivo analisar a recusa vacinal como forma 
de manifestação da autonomia da vontade em face 
do princípio da parentalidade responsável, limitador 
do planejamento familiar arbitrário e distante da 
observância de preceitos bioéticos e jurídicos. Para 
tanto, utilizou-se o método hipotético-dedutivo, 
fundamentado na revisão bibliográfica de obras, 
artigos de periódicos, notícias, legislação e doutrina 
aplicáveis ao caso. Espera-se contribuir para a defesa 
da imunização como forma de proteção da saúde 
coletiva e para o combate às fake news acerca dos 
efeitos prejudiciais das vacinas.

PALAVRAS-CHAVE

Direito à Saúde; Poder Familiar; Recusa Vacinal.

ABSTRACT

After the success of mass immunization 
campaigns around the world, especially in Brazil, the 
postmodern society faces the threat of the anti-vaccine 
movement, which claims the right to vaccine refusal as 

it questions the importance of the vaccine to the health 
of the individual and propagates their alleged damage. 
Thus, this study aimed to analyze the vaccine refusal 
as a way of manifesting of the autonomy of the will 
in the face of the principle of the responsible parenting, 
the limits the arbitrary family planning, distant from 
the observance of bioethical and legal precepts. For this, 
the hypothetical-deductive method was used, based 
on the bibliographic review of books, journal articles, 
news, legislation and doctrine applicable to the case. It 
is expected to contribute to the defense of immunization 
as a form of protection of the public health and to the 
fight against the fake news about the harmful effects of 
the vaccines.

KEYWORDS

Right to Health; Family Power; Vaccination Refusal.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o movimento antivacinação 
tem ocasionado grande alarde ao redor do mundo, 
especialmente com os novos surtos de doenças como 
o sarampo e a febre amarela. Tal contexto muito 
preocupa as autoridades sanitárias e a comunidade 
médica, visto que põe em xeque o sistema de 
imunização em massa e, consequentemente, a saúde 
coletiva. Os adeptos da denominada “recusa vacinal” 
não representam um grupo unânime ou homogêneo, 
sendo que os argumentos utilizados também são 
diversos.
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Neste contexto, este trabalho teve por objetivo 
analisar os movimentos antivacinação e a recusa 
vacinal como forma de manifestação de vontade 
do indivíduo em face do princípio da parentalidade 
responsável, previsto na Constituição Federal 
de 1988, e limitador da liberdade no âmbito da 
constituição e da manutenção da entidade familiar 
e do livre planejamento familiar, que também deve 
observar o princípio da dignidade humana.

Assim, inicialmente, analisar-se-á o 
crescimento do movimento antivacinas ao redor do 
mundo, os seus riscos e os principais argumentos 
utilizados por estes indivíduos. Posteriormente, 
investigar-se-á a influência da Internet como meio 
de veiculação de conteúdos e de fake news no cenário 
do movimento antivacinas. Por fim, examinar-se-á a 
importância da vacinação como forma de controle 
da saúde coletiva e o embate entre a recusa vacinal 
em face do princípio da parentalidade responsável no 
caso da imunização dos filhos menores.

Para tanto, a presente pesquisa fundamentou-
se no método hipotético-dedutivo, baseado em 
revisão bibliográfica de artigos, obras, notícias 
e legislação aplicável ao caso. Como resultado, 
verificou-se a essencialidade da utilização das vacinas 
como forma de controle tanto da saúde pública 
como individual e que, no caso de filhos menores, 
as vacinas representam caminho para o alcance do 
melhor interesse da criança e do adolescente, sendo a 
vacinação um direito da criança, que deve prevalecer 
em relação à alegada autonomia da vontade dos pais.

1 DO CRESCIMENTO DO MOVIMENTO 
ANTIVACINAS AO REDOR DO MUNDO

Recentemente, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) incluiu o movimento antivacinação 
em seu relatório sobre os dez maiores riscos à 
saúde global. De acordo com a Organização, este 
movimento é perigoso e ameaça reverter o progresso 
já alcançado em relação ao combate de doenças 
evitáveis por imunização, a exemplo do sarampo e da 
poliomielite. Ainda, as razões pelas quais as pessoas 
escolhem não se vacinar são complexas e podem 
incluir a complacência, a dificuldade de acesso a elas 
e a falta de confiança. (SBMT, 2019).

Somente nos primeiros seis meses de 2019, a 
Europa registrou mais de 41 mil casos de sarampo, 
número que ultrapassa o total registrado ao longo 
de 12 meses em todos os últimos anos desta década. 
(LABOISSIÈRE, 2019). Já os Estados Unidos, em 

2019, registraram mais de 1.077 casos de sarampo, 
sendo este o maior surto desde o ano de 1992. 
(MOREIRA, 2019).

E as Filipinas já contabilizam mais de 35 mil 
pessoas infectadas e quase 500 mortes em 2019. 
(BBC NEWS, 2019). No Brasil, o Estado de São 
Paulo também já confirmou um surto da doença em 
comento. Em agosto de 2019, em uma semana, o 
número de casos confirmados subiu de 2.982 para 
3.591, valor que representa um crescimento de 20%. 
Também em agosto, foram confirmadas três mortes 
por complicações da doença, a de um homem de 42 
anos, que não tinha imunização, e de dois bebês, 
um de 9 e outro de 4 meses, o que não acontecia no 
Estado desde 1997. (PINHONI, 2019).

De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, o Brasil, que sempre foi exemplo 
internacional de imunização, segundo dados do 
Programa Nacional de Imunizações, do Ministério 
da Saúde, nos últimos dois anos a meta de ter 95% 
da população-alvo vacinada não foi alcançada. 
Além disso, vacinas importantes, tais como a Tetra 
Viral, que previne o sarampo, a caxumba, a rubéola 
e a varicela, tiveram o menor índice de cobertura: 
70,69% em 2017. (SBMT, 2019). Importante 
mencionar que anualmente são aplicadas cerca 
de 300 milhões de doses de 25 diferentes tipos de 
vacinas, em 36 mil postos de saúde no Brasil. Isto 
é, não há falta de vacinas ou dificuldade de acesso a 
elas. (SBMT, 2019).

O Calendário Brasileiro de Vacinação 
ministra doses de imunização contra doenças como 
a tuberculose, a hepatite A e B, a difteria, o tétano, 
a coqueluche, as doenças causadas por Hemófilo B, 
a poliomielite, a rotavirose, a doença pneumocócica, 
a doença meningocócica, o sarampo, a caxumba, 
a rubéola, a varicela, a febre amarela, a influenza 
(gripe), a raiva humana, o HPV, a cólera e a diarréia 
dos viajantes, a febre tifóide, etc. (BRASIL, 2015). 
Entretanto, apesar das benesses das vacinas, nos 
últimos anos, muitas pessoas passaram a questionar 
a necessidade de imunização, bem como a segurança 
das vacinas.

Conforme Lessa; Dórea (2013, p. 228), tal 
contexto é reflexo das transformações tecnológicas, 
culturais e éticas pelas quais o mundo tem passado. E 
seria neste horizonte que poderiam ser encontrados 
diversos fatores que fundamentam a análise moral 
das vacinas, entre eles: “a imprevisibilidade de 
seu efeito no organismo humano a longo prazo, a 
emergência de declarações universais de proteção aos 
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direitos humanos, a modificação da relação médico- 
paciente, o pluralismo moral contemporâneo e o 
conflito de interesse individual e coletivo”.

Para os autores, os conflitos éticos das vacinas 
associados a sua forma universal e compulsória de 
administração “demonstram as dificuldades de se 
ter um julgamento absoluto sobre os fundamentos 
racionais da vacinação e do interrelacionamento 
entre o campo das ciências humanas e biomédicas”. 
Além disso, é necessário levar em conta o contexto de 
teste e de aceitação pela população no passado e como 
estas são encaradas e utilizadas no presente. (LESSA, 
DÓREA, 2013, p. 227-228). Neste sentido, como 
compreende Succi (2018, p. 579), a segurança, a 
efetividade, a importância da imunização para a 
proteção tanto individual como coletiva contra 
doenças infecciosas e para a qualidade de vida são 
incontestáveis. Contudo, as “dúvidas sobre eficácia 
e a necessidade das vacinas, além de mitos sobre a 
possibilidade de determinarem malefícios, existem 
desde a introdução das vacinas, há mais de dois 
séculos”.

Um exemplo isso é o episódio que ficou 
conhecido como a Revolta das Vacinas. No Rio de 
Janeiro, em meados de 1904, ultrapassou 1.800 
o número de internações devido à varíola. Mesmo 
assim, as camadas populares rejeitavam a vacina, 
visto que muitos acreditavam que estas consistiam 
em líquido de pústulas de vacas doentes e que 
quem as tomasse ficaria com feições bovinas. Em 
terras brasileiras, o uso de vacina contra varíola foi 
declarado obrigatório para crianças em 1837 e para 
adultos em 1846. Entretanto, tal resolução não era 
cumprida, até porque a comercialização da vacina 
em escala industrial teve início somente em 1884. 
Em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o 
governo a enviar ao Congresso Nacional um projeto 
para reinstaurar a obrigatoriedade de vacinação no 
território nacional. Assim, “apenas os indivíduos que 
comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos 
de trabalho, matrículas em escolas, certidões de 
casamento, autorização para viagens, etc.”, o que 
provocou revolta na população. (FIOCRUZ, 2005).

Diante disso, é possível verificar que a recusa 
vacinal, em menor ou maior grau, sempre existiu, de 
forma que merece atenção das autoridades sanitárias 
e da sociedade como um todo, especialmente 
tendo em vista que os seus defensores não são um 
grupo homogêneo, possuem argumentos diversos 
e são influenciados pelo cenário das inovações 
tecnológicas e científicas. Portanto, fundamental é 

que se investigue mais a fundo este movimento e 
a plausibilidade ou falta desta diante das críticas à 
imunização em massa e à real necessidade das vacinas.

2 DA RECUSA VACINAL EM TEMPOS DE FAKE 
NEWS

É uma das características da sociedade 
pós-moderna a conecção e a interatividade em 
rede mundial de computadores, que também foi 
ressignificada após o surgimento dos smartphones. 
Neste contexto, é visível que as pessoas cada vez mais 
baseiam suas vidas nos moldes da convivência on-line, 
fundamentada na democratização e na velocidade da 
informação e da propagação de conteúdo em massa 
em tempo real.

Neste contexto, por óbvio que a discussão 
acerca da recusa vacinal também está presente no 
mundo virtual e com ele ganha novos delineamentos, 
especialmente porque possibilita a argumentação de 
uma série de questionamentos acerca da efetividade 
e da segurança das vacinas, a troca de relatos e de 
experiências neste campo e contribui para a reunião 
e o fortalecimento de grupos que se denominam 
antivacinação.

Conforme aponta Succi (2018), essencial é 
considerar que, atualmente, além das orientações 
recebidas pelos profissionais da saúde, “a busca 
de informações sobre vacinas entre amigos e na 
Internet (por meio de aplicativos e de redes sociais 
como o Twiter, o Facebook, o Google, o YouTube, 
etc.) é a regra, o que permite o encontro rápido de 
conteúdos, por vezes inverídicos, ou sem qualidade 
científica atestada. Além disso, para a autora, os 
pais e cuidadores “desejam proporcionar o melhor 
para seus filhos e, em busca desse ‘‘melhor’’, podem 
procurar informação e apoio em amigos, mídias 
sociais e literatura cinzenta”, o que resulta em 
controvérsias e dúvidas sobre “a segurança e eficácia 
das vacinas, real necessidade do seu uso e até mesmo 
sugestões de ‘‘conspiração’’ dos profissionais de saúde 
e da indústria farmacêutica”. (SUCCI, 2018, p. 579).

Somem-se a isso as experiências pessoais 
com serviços de saúde e vacinas, “as facilidades 
de acesso às informações seguras e à obtenção das 
vacinas, questões filosóficas, sociais e religiosas que 
podem ter peso significante na tomada de decisão 
em saúde”. (SUCCI, 2018, p. 579). Para Araujo 
(2019), a democratização do acesso ao mundo 
virtual também ocasionou a universalização da 
produção de conteúdos. Nesse sentido, houve 
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grande evolução do ponto de vista “da oportunidade 
da expressão de opinião, entretanto o mau uso de 
tal possibilidade para criar ou manipular notícias 
não enfrenta dispositivos legais e operacionais 
para a responsabilização e fiscalização do conteúdo 
produzido e replicado em larga escala”.

Outro ponto destacado pelo autor é o de que 
tal movimento, que até alguns anos era formado 
por seguimentos populacionais notadamente com 
mais recursos e acesso a terapias auxiliares e a uma 
alimentação saudável, também passou a alcançar 
“segmentos mais populares da sociedade, usando, 
de maneira inteligente e sutil, as redes sociais 
e penetrando em um público que outrora não 
conseguiria”. (ARAUJO, 2019).

Em razão das denominadas fake news, a filipina 
Arlyn B. Carlos perdeu dois filhos, no intervalo de 
uma semana, em razão do sarampo. Ela não vacinou 
as crianças porque havia lido notícias falsas dizendo 
que a vacina fazia muito mal. À rede BBC, relatou 
sentir raiva por ter acreditado e dado ouvidos à 
televisão e ao Facebook. Por mais que houvesse 
vacina segura e efetiva disponível, as controvérsias a 
respeito de uma vacina contra a dengue, a chamada 
Dengvaxia, espalharam informações incorretas e 
sensacionalistas. A filipina conta que nas notícias e, 
até no Facebook, diziam que muitas crianças tinham 
morrido. (BBC NEWS, 2019).

Além das fake news, a produção científica de 
qualidade questionável também já foi motivo para 
o fortalecimento do movimento antivacinas. O caso 
mais famoso nesse contexto é o do artigo publicado 
em 1998 pela equipe do médico inglês Andrew 
Wakefield, na conceituada revista Lancet, que 
descrevia a possibilidade de um “vínculo causal” entre 
comportamentos autistas e inflamação intestinal e o 
uso da vacina MMR, que protege contra sarampo, 
rubéola e caxumba. O estudo analisou doze crianças 
que tinham vestígios do vírus do sarampo no corpo, 
sendo que onze delas havia tomado a mencionada 
vacina. (IDOETA, 2017).

O Dr. Wakefield reconhecia no artigo que se 
tratava apenas de uma hipótese, mas que as vacinas 
poderiam “causar problemas gastrointestinais, os 
quais levariam a uma inflamação no cérebro – e 
talvez ao autismo. Foi o suficiente, porém, para que 
índices de vacinação de MMR começassem a cair 
no Reino Unido e, mais tarde, ao redor do mundo”. 
Nos anos seguintes, a polêmica chegou aos Estados 
Unidos, onde o “vínculo com o autismo não foi feito 
com a MMR, mas sim com o timerosal, componente 

antibactericida que está presente em algumas 
vacinas”. Após anos de debates e pesquisas, ambas as 
teorias foram desmontadas e o elo entre o autismo 
e a imunização foi descartado pela comunidade 
científica. (IDOETA, 2017).

Em 2004, descobriu-se que Wakefield havia 
feito um pedido de patente de uma vacina contra o 
sarampo que poderia concorrer com a MMR antes 
da publicação do artigo na Lancet, o que para muitos 
caracterizou um real conflito de interesses. Além 
disso, parte da equipe do médico pediu para que seus 
nomes fossem retirados da publicação, sendo que 
um de seus auxiliares veio a público e disse que, na 
verdade, o estudo realizado não encontrou vestígios 
do vírus em nenhuma das crianças analisadas, o que 
foi ignorado por Wakefiled, que teve o seu registro 
cassado em 2010 pelo Conselho Geral de Medicina 
do Reino Unido. (IDOETA, 2017).

A Revista Lancet posteriormente também 
rechaçou o artigo publicado e, em 2015, até mesmo 
a sociedade americana Autism Speaks decidiu se 
pronunciar a favor da vacinação e realizou apelo para 
que todas as crianças fossem vacinadas. Entretanto, 
mesmo após mais de vinte anos da publicação do 
estudo, ainda há pessoas que erroneamente associam 
o autismo à ministração vacinal. (IDOETA, 2017).

Por certo que há contraindicações ao uso da 
imunização, principalmente em relação às vacinas de 
bactérias ou vírus atenuados, ou seja, vacinas que são 
fabricadas com bactérias ou vírus vivos, como é o caso 
das vacinas BCG, tríplice viral, contra a catapora, 
a poliomielite e a febre amarela, não sendo estas 
indicadas a pacientes imunossuprimidos, tais como 
os portadores do HIV e pacientes com câncer ou em 
processo de quimioterapia ou transplantados. Certas 
vacinas também não são indicadas para indivíduos 
em tratamentos com altas doses de corticoides e às 
grávidas e às pessoas alérgicas à proteína do ovo, à 
gelatina, ao látex ou outra substância utilizada na 
fabricação das vacinas. Como explica Beltrame, 
nestes casos é fundamental o papel do alergologista, 
que avaliará o risco/benefício da vacina e autorizará 
ou não a sua administração. (BELTRAME, 2018).

A autora também destaca as falsas 
contraindicações das vacinas, entre elas: as condições 
de febre, diarreia, gripe e resfriado; doenças 
neurológicas não evolutivas, tais como a Síndrome 
de Down e a paralisia cerebral; convulsões e quadros 
de epilepsia; indivíduos com antecedentes familiares 
alérgicos à penicilina; a desnutrição ou a ingestão 
de antibióticos; doenças cardiovasculares crônicas; 
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doenças de pele; bebês prematuros, com baixo 
peso ou que sofreram icterícia neonatal; a fase do 
aleitamento materno ou a internação hospitalar. 
(BELTRAME, 2018).

O movimento antivacina também foi em 
2019 tema destaque do talk show Conversa com 
Bial, da Rede Globo, que entrevistou o médico 
infectologista Caio Rosenthal, o palestrante Pedro 
Pimenta, que sobreviveu à meningite, e a pedagoga 
Paula Faria, que possui desconfianças acerca das 
vacinas. Mãe de Maria, de dois anos e oito meses, 
e de Antônio, de oito meses, Paula, a primeira a 
entrar no bate-papo, relatou que não quis dar todas 
as vacinas disponíveis aos filhos, visto que acredita 
que é necessário questionar o senso comum e indagar 
quando e porque dar vacinas. (GSHOW, 2019).

Adepta da medicina antroposófica, a pedagoga 
contou que o filho mais novo adquiriu coqueluque da 
irmã e quase morreu. Depois do episódio, resolveu 
lhe ministrar todas as vacinas. Nas palavras de Paula 
“a vida está aqui para a gente viver, aprender com 
essas coisas, questionar e poder fazer novas escolhas”. 
Já o estudante Pedro Pimenta detalhou a luta para 
sobreviver após adquirir meningite meningocócica 
aos dezoito anos e ter que amputar os braços e pernas 
em razão da doença, visto que na época não existia 
vacina: “um dia eu estava super bem no almoço e no 
jantar estava praticamente morto”. Enquanto que o 
infectologista Caio Rosenthal desempenhou papel 
importante na conscientização acerca da essencialidade 
das vacinas e no combate às argumentações inverídicas 
acerca destas. (GSHOW, 2019).

Conforme este breve compilado de 
informações, verifica-se que vários são os argumentos 
dos defensores do movimento antivacinação e que 
este grupo não é homogêneo, sendo representado 
por pessoas das mais diversas camadas sociais e 
econômicas e com distintos níveis de educação e de 
acesso à informação qualidade. Ainda, imperioso 
é verificar que muitos dos questionamentos acerca 
da segurança e da necessidade das vacinas são 
fundados em discursos avessos à ótica científica 
e da comprovação técnica, mas que, em razão das 
características do âmbito virtual, atualmente se 
tornam “verdades” propagadas em velocidade sem 
precedentes e que acabam por confundir e trazer 
ainda mais malefícios aos que nelas acreditam, 
principalmente porque muitos são os relatos de 
pessoas não imunizadas corretamente que contraem 
sérias doenças que poderiam ser prevenidas com 
simples vacinação.

3 DA IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO PARA 
O CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA: GRANDES 
EPIDEMIAS DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE

Ante aos riscos que o movimento antivacinas 
representa para o controle da saúde tanto 
individual como coletiva, este trabalho entendeu 
por imprescindível realizar um recorte acerca das 
principais epidemias que acometeram a história da 
humanidade e que demonstram a necessidade de 
imunização como forma de preservação da espécie 
humana. Tal linha de argumentação parece ser 
necessária diante da possibilidade de existência de 
uma eventual “falsa segurança” em relação ao contágio 
de certas doenças, conquistada após décadas de 
intensas campanhas de vacinação e que atualmente é 
colocada em xeque com a recusa vacinal.

Estima-se que a peste bubônica, também 
conhecida como peste negra, tenha ocasionado a 
morte de cerca de cinquenta milhões de pessoas na 
Europa e na Ásia somente entre os anos de 1333 e 
1351, sendo considerada a pior epidemia que atingiu 
a Europa no século XIV. A doença aos poucos foi 
combatida à medida em que foram melhoradas a 
higiene e o saneamento das cidades, o que diminuiu 
a população de ratos urbanos. Já a Cólera, doença 
transmitida por meio da água ou de alimentos 
contaminados, matou centenas de milhares de 
pessoas entre 1817 a 1824, em sua primeira epidemia 
global. (SUPERINTERESSANTE, 2015).

Também estima-se que a tuberculose tenha 
matado aproximadamente um bilhão de pessoas 
entre 1850 e 1950. O combate da doença foi 
acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo 
de Koch, causador da tuberculose. Contudo, nas 
últimas décadas, esta ressurgiu com grande força em 
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a 
exemplo do Brasil, e age como doença oportunista 
em pacientes portadores do HIV. Enquanto que 
a varíola matou cerca de trezentos milhões de 
pessoas entre 1896 e 1980. Tal doença atormentou 
a humanidade por mais de três mil anos e só foi 
erradicada após décadas de campanhas de vacinação 
em massa. (SUPERINTERESSANTE, 2015).

Conforme registros históricos, a gripe 
espanhola matou cerca de 20 milhões de pessoas entre 
1918 e 1919. O vírus Influenza é um dos maiores 
carrascos da humanidade, sendo que a sua mais grave 
epidemia foi batizada de gripe espanhola, apesar 
de ter feito vítimas em todo o mundo. No Brasil, 
esta matou o presidente Rodrigo Alves. O vírus da 
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Influenza está em permanente mutação, por isso, o 
homem nunca está imune e as vacinas previnem a 
contaminação com as formas já conhecidas do vírus. 
(SUPERINTERESSANTE, 2015).

Estima-se que o tifo tenha dizimado três 
milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia 
entre 1918 e 1922. A doença é causada pela bactéria 
do gênero Rickettsia, que encontra na miséria as 
condições ideais para a sua proliferação, sendo 
comumente ligada a países de terceiro mundo, a 
campos de refugiados e de concentração e a contextos 
de guerras. Já o sarampo, que era uma das principais 
causas de mortalidade infantil até a descoberta da 
primeira vacina, ocasionou a morte de cerca de seis 
milhões de pessoas por ano até 1963. Com o passar 
dos anos e com a imunização em massa, a vacina 
erradicou a doença em vários países. Enquanto 
que a malária mata aproximadamente três milhões 
de pessoas desde 1980. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) considera esta a pior doença tropical 
e parasitária da atualidade, de forma que só perde 
em gravidade para a Aids. Esta última, mata cerca 
de vinte e dois milhões de mortos desde 1981. 
(SUPERINTERESSANTE, 2015).

De acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), as vacinas salvam de 
dois a três milhões de vidas por ano no mundo. 
(IDOETA, 2017). Conforme compreendem 
Lessa; Dórea (2013) “as vacinas são consideradas 
como uma das tecnologias médicas mais efetivas 
e de menor custo benefício”. Utilizadas em 
todo o mundo no controle e na prevenção de 
doenças infecciosas, “revelam-se importantes 
principalmente nos países em desenvolvimento, que 
possuem condições sanitárias deficientes e escassez 
de recursos destinados às ações de saúde pública”. 
(LESSA; DÓREA, 2013, p. 227).

“Por ser claramente uma das políticas e 
técnicas de segurança médica mais universais e 
globalizadas, parece difícil eliminar a atração ética 
exercida pela ideologia da vacinação para todas as 
idades, ambos os sexos, todas as etnias e todas as 
populações”. Ainda, enfatizam os autores que “é 
indiscutível que as políticas de vacinação infantil 
compulsória contribuíram substancialmente para 
o sucesso das vacinas, resultando no aumento das 
imunizações e na consequente redução na incidência 
de doenças imunopreveníveis”. Como estas doenças 
tornaram-se extremamente raras, e até mesmo 
desconhecidas pela maioria da população mundial, 
“estabeleceu-se um paradoxo na conquista sanitária: 

a atenção do público não está mais centrada nas 
doenças imunopreveníveis, mas sim na segurança 
e eficácia das vacinas”. (LESSA; DÓREA, 2013, p. 
227).

Consoante leciona Taschner (2017), “quando 
uma parte da população deixa de ser vacinada, criam-
se grupos de pessoas suscetíveis, que possibilitam 
a circulação de agentes infecciosos”. Quando eles 
trafegam e se multiplicam, não afetam apenas 
aqueles que escolheram deixar de se vacinar, “mas 
também aqueles que não podem ser imunizados, seja 
porque ainda não têm idade suficiente para entrar 
no calendário nacional, seja porque sofrem de algum 
comprometimento imunológico”.

Ainda, é necessário esclarecer que a vacinação 
“dificilmente chega a 100% da população. Mas, 
quanto maior for o contingente vacinado, maior a 
proteção conferida inclusive aos não vacinados”. É 
o que se convencionou chamar de imunidade de 
rebanho. Por essas e outras, “a vacinação é algo maior 
que uma escolha pessoal. Vira assunto de saúde 
pública. Se você não vacina seu filho de 5 anos, ele 
pode contrair uma doença e passar para o meu bebê 
de 6 meses, que ainda não tomou todas as doses 
necessárias”. (TASCHNER, 2017).

Entre os combatentes do movimento 
antivacinação está o médico Drauzio Varella que, em 
uma de suas entrevistas concedidas à BBC, declarou 
entender que as “as vacinas foram o maior avanço 
da história da medicina”. (GRAGNANI; SENRA, 
2019). Nas palavras do médico:

quando eu era menino, cresci num bairro 
operário de São Paulo, havia as chamadas 
doenças da infância. Era como um tributo que 
se tinha que pagar para chegar à adolescência”, 
conta Varella, que hoje tem 76 anos. “Quando 
surgiram as vacinas, houve uma queda abrupta 
não só das doenças, mas da mortalidade 
infantil. A mortalidade infantil caiu muito. No 
Brasil, lá pelos anos 1950, chegava a mais de 
100 crianças mortas para cada mil habitantes. 
Praticamente 10% das crianças morriam até os 
primeiros cinco anos de vida. Drauzio Varella. 
(GRAGNANI; SENRA, 2019).

Portanto, verifica-se que é consenso entre 
os especialistas da área da saúde que as vacinas são 
imprescindíveis à proteção da saúde tanto coletiva 
quanto individual e, apesar do que tenta afirmar o 
senso comum, a falta de imunização de alguns pode 
interferir na imunização de outros, tanto dos que 
ainda não foram imunizados, a exemplo dos recém-
nascidos, como de pessoas que não seguiram à risca o 
calendário programático de vacinação.
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4 DA AUTONOMIA DA VONTADE EM FACE DO 
PRINCÍPIO DA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL

No Brasil, a saúde é um direito social, previsto 
no artigo 6º, caput, da Constituição Federal de 1988. 
Além disso, é um dos âmagos da Seguridade Social 
e, segundo o artigo 196, caput, da Constituição, a 
saúde é “direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. Ainda, 
conforme o artigo 198, caput, as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada, que constituem o Sistema Único de 
Saúde (SUS), organizado de acordo com diretrizes 
como: II – o atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. (BRASIL, 1988).

A Constituição Federal também preceitua 
em seu artigo 226, caput, que a família é a base 
da sociedade, tendo proteção especial do Estado. 
Além disso, para o §7º deste artigo, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, sendo fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, “competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para 
o exercício deste direito, de modo que é vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas”. (BRASIL, 1988).

Para o artigo 227, caput, da Constituição, é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, certos direitos, entre eles, o direito à vida 
e à saúde, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência. Além disso, o §1º deste artigo prevê 
que “o Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas”. 
(BRASIL, 1988).

Nos termos do artigo 14, caput, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o SUS promoverá 
programas de assistência médica e odontológica para 
a prevenção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos. E, 
de acordo com o §1º deste dispositivo, “é obrigatória 
a vacinação das crianças nos casos recomendados 
pelas autoridades sanitárias”. (BRASIL, 1990).

Para tanto, no Brasil, há um Calendário 

Nacional de Vacinação a ser seguido, que estabelece 
quais vacinas devem ser tomadas a depender da idade 
e do público-alvo. A maioria das vacinas disponíveis 
no Calendário é destinada às crianças. São 12 
vacinas, aplicadas antes dos 10 anos de idade em 25 
doses. Para vacinar, basta levar a criança a um posto 
ou Unidade Básica de Saúde (UBS) com a carteira 
de vacinação. Mas há também atenção especial à 
gestante e aos idosos. O ideal é que toda dose seja 
administrada na idade recomendada. Entretanto, 
em caso de perda do prazo para alguma dose, é 
importante voltar à unidade de saúde para atualizar 
as vacinas. (BRASIL, 2019).

Conforme Succi (2018, p. 575), o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil é “sério e 
competente, conta com a confiança dos profissionais 
de saúde e da população e tem obtido coberturas 
vacinais superiores a 90% para quase todos os 
imunobiológicos, tendo distribuído nas últimas 
décadas cerca de 300 milhões de doses anuais na 
rede pública”. Entretanto, o país também não foge 
ao contexto da recusa vacinal, que tem alarmado as 
autoridades sanitárias e a comunidade médica.

Diante do que até aqui foi demonstrado, 
visualiza-se que nos casos de recusa vacinal por parte 
de pais de filhos menores, há um palpável embate 
entre o direito ao livre planejamento familiar e o 
direito à autonomia da vontade em face do princípio 
da parentalidade responsável e da proteção da saúde 
tanto individual como coletiva. De acordo com 
Lessa; Dórea (2013, p. 231), a questão da autonomia 
do paciente já é parte da discussão quanto à ética 
médica em muitos países do globo. “O princípio da 
autonomia vem sendo aceito pelos médicos, por ser 
considerado essencial para o consentimento livre e 
informado, o qual, por sua vez, é a base dos códigos 
de ética médica vigentes e de resoluções relativas à 
pesquisa em seres humanos”.

Ainda, para os autores, “ao contrário da 
prática clínica, cuja noção de autonomia é invocada 
para exprimir a liberdade do sujeito de consentir ou 
recusar um tratamento proposto por um médico”. No 
âmbito da saúde pública, particularmente nos casos 
de vacinação em massa nas situações de epidemia, 
“a autonomia do sujeito está em conflito com o 
interesse da proteção coletiva, pois a não violação da 
autonomia individual implicaria em um risco real 
para toda a comunidade”. (LESSA; DÓREA, 2013, 
p. 231). Para Succi (2018) a correta e atenta postura 
do profissional da medicina é fundamental para o 
esclarecimento acerca da importância das vacinas:
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ouvir os pais e estar disponível para responder 
dúvidas faz muita diferença. Perguntar aos 
pais o que sabem ou pensam sobre as vacinas 
pode ser uma introdução interessante. 
Discutir aspectos das vacinas em cada 
consulta pediátrica é um excelente ponto de 
partida. É necessário fornecer as informações 
e se assegurar que essas foram corretamente 
entendidas; ouvir e acolher as dúvidas 
apresentadas sem julgar a sua pertinência. 
Discutir os benefícios das vacinas, estar aberto 
para referir o que sabe e aceitar as diferenças 
culturais e intelectuais é muito importante. 
Oferecer informações sobre os milhões de 
vidas salvas pelos programas de vacinas pode 
ser muito mais efetivo do que apresentar 
dados, que podem ser assustadores, sobre 
consequências, sequelas e mortalidade das 
doenças infecciosas. Explicar que a vacinação 
individual traz benefícios para a coletividade 
através da proteção de rebanho esclarece que 
crianças com imunodeficiências que não 
podem receber as vacinas merecem que nos 
preocupemos com elas, evitemos sua exposição 
à ocorrência e surtos de doenças infecciosas 
secundários ao não uso das vacinas. (SUCCI, 
2018, p. 579).

Ainda, como esclarecem Barbieri; Couto; 
Aith (2017, p. 9), necessária é a “valoração da 
dimensão da responsabilidade parental no contexto 
da decisão de (não) vacinação, sob uma perspectiva 
individualizante, no âmbito privado familiar”. Trata-
se de um conflito entre a “liberdade individual 
e saúde pública que deve ser sempre ponderado 
à luz dos princípios jurídicos da razoabilidade e 
proporcionalidade, equilibrando-se a proteção à 
saúde com a proteção às liberdades individuais da 
melhor forma possível”.

Quanto ao planejamento familiar, que além de 
ter previsão constitucional, também é regulado pela 
Lei nº 9.263/1996 e, para Cardin (2009, p. 1), está 
associado à parentalidade responsável, que “obriga 
os genitores a prover a assistência moral, material, 
afetiva e intelectual aos filhos”. Ou seja, mesmo a 
liberdade concernente à forma de constituição e 
manutenção da entidade familiar estaria limitada 
ao agir responsável dos pais para com o futuro dos 
filhos, especialmente, neste caso, em relação aos 
direitos à vida e à saúde.

Portanto, é necessário constatar que quando 
se trata de controle da saúde pública, a imunização 
ainda é a melhor solução. Além disso, por mais que 
a autonomia do indivíduo deva ser respeitada tanto 
na seara médica como jurídica, esta também não é 
absoluta, até porque tem o condão de prejudicar tanto 
o indivíduo como todos os que estão a sua volta.

Por isso, a não ser em casos de contraindicações 
e analisados por infectologias, a vacinação para 

crianças e adolescentes garante os direitos à vida, 
à saúde e ao pleno desenvolvimento do indivíduo, 
protegido de doenças infecciosas que possam 
comprometer a sua possibilidade de uma vida digna. 
Como a saúde é um direito social, garantido pela 
Constituição Federal de 1988 e, em relação aos 
menores, também pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a vacinação é medida de justiça que 
deve ser respeitada, sob pena de incursão dos pais 
ou responsáveis nas penalidades do ECA, entre elas, 
a inversão ou a perda da guarda e do exercício do 
poder familiar.

Já em relação aos adultos, estes também devem 
seguir à risca o Calendário Nacional de Vacinação 
e, caso percebam a falta de alguma vacina, devem 
recorrer aos postos de saúde com urgência. Uma das 
medidas que poderiam ser adotadas para combater o 
temerário movimento antivacinação seria a exigência 
de comprovação de imunização em dia por empresas, 
no mercado de trabalho e a fiscalização constante 
desta no sistema educacional, assim como já fazem 
alguns concursos públicos e programas de pós-
graduação no país.

CONCLUSÃO

O movimento antivacinação é considerado 
atualmente pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma das ameaças à saúde coletiva 
global, especialmente diante do risco de retrocesso 
em relação à possibilidade de surtos de doenças que 
até pouco tempo eram consideradas controladas ou 
erradicadas.

Neste contexto, evidenciou-se quais os 
principais argumentos utilizados pelos adeptos do 
movimento antivacinas, que demonstraram que 
este grupo não é unânime ou homogêneo, mas que 
encontra no ambiente virtual e na sociedade da 
informação oportunidades de eco de seus discursos 
e preocupações. Por certo que outrora na história da 
humanidade o controle da saúde já foi utilizado como 
forma de propiciação da hegemonia da indústria 
farmacêutica e serviu de escolha pelo biopoder como 
forma de controle social. Além disso, não se ignora 
que as vacinas podem ocasionar efeitos colaterais em 
determinadas pessoas.

Entretanto, é notória a sua contribuição 
para a redefinição dos rumos da espécie humana, 
já deflagrada por doenças sérias e que hoje podem 
ser controladas ou erradicadas por meio de vacinas. 
Assim, o custo/benefício das vacinas ainda se 
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sobrepõe a maioria esmagadora das indagações 
levantadas pelos adeptos do movimento antivacinas.

Ainda, por óbvio que o tema possui o seu cerne 
no embate entre os direitos à autonomia da vontade 
em face da saúde coletiva e, no caso da imunização 
dos filhos menores, a discussão também deve levar em 
conta a liberdade de constituição e manutenção da 
entidade familiar e o livre planejamento familiar e os 
seus princípios limitadores, quais sejam: a dignidade 
da pessoa humana e a parentalidade responsável.

Este trabalho compreende que por mais que 
os pais tenham direito à autonomia de vontade e à 
recusa vacinal, a criança e o adolescente têm o direito 
à imunização, de forma que a busca pelo melhor 
interesse do menor neste caso necessariamente 
persegue as melhores condições de vida sadia e de 
saúde possíveis. Logo, a vacinação destes deve ser 
obrigatória, fiscalizada e exigida pelo Poder Público, 
que deverá aplicar as sanções cabíveis, entre elas, as 
dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
de forma que estes tenham a sua dignidade humana 
respeitada e a oportunidade de uma vida digna longe 
de moléstias e doenças severas das quais a medicina 
já disponibiliza imunização eficaz.
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RESUMO

A hipótese que se levanta nesta pesquisa é a de 
que, no Brasil, não é possível outorgar titularidade 
de direitos aos animais domésticos porque a 
personalidade é atributo jurídico exclusivo dos seres 
humanos em razão de que o Ordenamento Jurídico 
brasileiro é um sistema que tem por fundamento 
a dignidade da pessoa humana. Diante da notória 
caraterística sensitiva dos animais não humanos e 
da Declaração Universal dos Direitos dos Animais 
da ONU, bem como reconhecendo a delimitação 
jurídica brasileira dos direitos da personalidade, o 
presente trabalho tem por objetivo buscar aproximar 
os direitos de proteção dedicados aos animais 
domésticos aos direitos da personalidade sem, 
contudo, igualá-los aos seres humanos. O método 
de coleta de dados utilizado é o teórico-bibliográfico 
e o método científico de abordagem utilizado foi 
o hipotético-dedutivo do Círculo de Viena, que se 
desenvolve pelos testes de corroboração teórica da 
hipótese levantada.

PALAVRAS CHAVE

Direitos dos Animais; Direitos Humanos; Proteção, Ordenamento 

Jurídico.

ABSTRACT

The hypothesis that arises in this research is that, 
in Brazil, it is not possible to grant title to the rights of 
domestic animals because personality is an exclusive legal 
attribute of human beings because the Brazilian Legal 
System is a system that is based on the dignity of the human 
person. In view of the notorious sensitive characteristic of 
non-human animals and the UN Universal Declaration 
of Animal Rights, as well as recognizing the Brazilian 
legal delimitation of personality rights, this work aims to 
bring together the protection rights dedicated to domestic 
animals to human rights. personality without, however, 
equating them to human beings. The method of data 
collection used is the theoretical-bibliographic and the 
scientific method of approach used was the hypothetical-
deductive of the Vienna Circle, which is developed by the 
tests of theoretical corroboration of the hypothesis raised.

KEYWORDS

Animal Rights; Human rights; Protection, Legal Order.

INTRODUÇÃO

Atualmente, tem-se discutido muito sobre 
direitos dos animais e o tema vem se destacando no 
meio jurídico, pois abrange além dos direitos da vida 
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dos animais, também a proteção ao próprio meio 
ambiente.

Apesar de não ser reconhecida a racionalidade 
dos animais domésticos, é inegável que eles possuem 
capacidade de sentir, passíveis de sentimentos de 
alegria, tristeza e de sofrimento e, segundo estudos 
científicos, possuem certo grau de cognição. Por 
essa razão, os animais domésticos merecem ser 
proteção especial pela legislação, tendo seus direitos 
e dignidade reconhecidos.

A hipótese que se levanta nesta pesquisa é a de 
que, no Brasil, não é possível outorgar titularidade 
de direitos aos animais domésticos porque a 
personalidade é atributo jurídico exclusivo dos seres 
humanos em razão de que o Ordenamento Jurídico 
brasileiro é um sistema que tem por fundamento a 
dignidade da pessoa humana.

No ordenamento jurídico brasileiro, os 
animais são considerados como coisas, das quais os 
humanos podem usar, gozar e dispor, ou seja, um 
conceito típico de propriedade.

Não obstante, há de se questionar o conceito 
de dignidade frente aos discursos dos defensores 
dos animais, que defendem a dignidade animal não 
humana. Dessa forma, a presente pesquisa buscará 
analisar os direitos humanos na ótica da proteção 
animal, considerando que os animais domésticos são 
seres sensíveis e se relacionam afetivamente com os 
seres humanos, portanto, questiona-se a possibilidade 
de o animal doméstico titularizar personalidade e, de 
consequência, ser titular de direito no Brasil.

Justifica-se essa pesquisa, uma vez que os 
animais não humanos também são seres vivos que 
merecem atenção dos estudiosos e proteção dos 
poderes estatais.

Por conseguinte, analisa-se a possível 
contribuição dos direitos humanos para a proteção 
dos animais não humanos. Por seu turno, busca-se 
compreender o conceito de dignidade e de direitos 
humanos, bem como o histórico da proteção dos 
animais. Ademais, os objetivos específicos se voltarão 
a entender as justificativas que consideram ser o 
humano o único detentor de dignidade.

Para cumprir o objetivo, o método de coleta 
de dados utilizado é o teórico- bibliográfico. Vale 
acrescentar que sob a perspectiva metodológica, 
optou-se pelo modelo científico hipotético-dedutivo 
do Círculo de Viena, que se desenvolve pelos testes de 
confirmação da hipótese levantada. Essa metodologia 
de pesquisa contribuirá com as pretensões iniciais, 
tendo em vista que há vários relevantes trabalhos 

científicos que discorrem sobre os direitos humanos 
e/ou sobre direitos animais, os quais poderão alicerçar 
as bases do presente artigo.

1 CONCEITO DE PESSOA E DE SUJEITO DE 
DIREITOS

Primeiramente, sem a pretensão de esgotar o 
tema, é necessário entender a acepção jurídica dos 
termos “pessoa” e “sujeito de direitos”.

De acordo com os ensinamentos de Maria 
Helena Diniz:

 “Pessoa” é o ente físico ou coletivo suscetível 
de direitos e obrigações, sendo sinônimo de 
sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele 
que é sujeito de um dever jurídico, de uma 
pretensão ou titularidade jurídica, que é o 
poder de fazer valer, através de uma ação, 
o não cumprimento do dever jurídico, ou 
melhor, o poder de intervir na produção da 
decisão judicial (DINIZ, 2018, p.127).

Nas palavras de Tartuce:

Como se sabe, a todo direito deve corresponder 
um sujeito, uma pessoa, que detém a sua 
titularidade. Por isso, prescreve o art. 1.° do 
Código Civil em vigor que “toda pessoa é 
capaz de direitos e deveres na ordem civil”. 
Ao contrário do Código Civil anterior, o atual 
prefere utilizar a expressão pessoa em vez de 
homem, constante do art. 2.° do Código de 
1916, e tida como discriminatória, inclusive 
pelo texto da Constituição de 1988, que 
comparou homens e mulheres (art. 5.°, I). Esse 
mesmo dispositivo da atual codificação traz a 
ideia de pessoa inserida no meio social, com a 
sua dignidade valorizada, à luz do que consta no 
Texto Maior, particularmente no seu art. 1.°, III, 
um dos ditames do Direito Civil Constitucional.
Por outra via, pelo que prescreve o aludido 
comando legal, não se pode mais afirmar que 
a pessoa é sujeito de direitos e obrigações, mas 
de direitos e deveres. A expressão destacada é 
melhor tecnicamente, pois existem deveres que 
não são obrigacionais, no sentido patrimonial, 
caso dos deveres do casamento (art. 1.566 do 
CC). (TARTUCE, 2016, P. 101)

Para Miguel Reale, “O ordenamento jurídico 
destina-se a reger as relações sociais entre indivíduos 
e grupos. As pessoas, às quais as regras jurídicas se 
destinam, chamam- se sujeitos de direitos, que podem 
ser tanto uma pessoa natural ou física quanto uma 
pessoa jurídica, que é um ente coletivo”. (REALE, 
2002, P. 227)

De acordo com o artigo 1º do Código Civil 
de 2002, pessoa natural é o ser humano capaz de 
direitos e deveres na esfera civil. Sendo assim, todo 
ser humano recebe a denominação “pessoa” para ser 
denominado como sujeito de direito.
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Portanto, sujeito de direito é todo e qualquer 
ente apto a ser titular de direitos e adquirir 
deveres, não apenas o ser humano, mas também os 
determinados em lei.

2 DA PERSONALIDADE

A personalidade é inerente ao homem, 
ou seja, desde o nascimento com vida adquire-se 
personalidade. Tal entendimento advém do artigo 2º 
do Código Civil de 2002: “A personalidade civil da 
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves:

O conceito de personalidade está 
umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo 
aquele que nasce com vida torna-se uma 
pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta 
é, portanto, qualidade ou atributo do ser 
humano. Pode ser definida como aptidão 
genérica para adquirir direitos e contrair 
obrigações ou deveres na ordem civil. È 
pressuposto para a inserção e atuação da 
pessoa na ordem jurídica. A personalidade 
é, portanto, o conceito básico da ordem 
jurídica, que a estende a todos os homens, 
consagrando-a na legislação civil e nos 
direitos constitucionais de vida, liberdade e 
igualdade. É qualidade jurídica que se revela 
como condição preliminar de todos os direitos 
e deveres. Clóvis Beviláqua a define como 
“a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica 
a alguém, para exercer direitos e contrair 
obrigações. (GONÇALVES, 2018, P. 95)

Cumpre lembrar que atualmente há três 
teorias do início da personalidade, são elas: a teoria 
natalista, de acordo com essa teoria a personalidade 
só se inicia com o nascimento com vida; a teoria 
concepcionista, segundo a qual a personalidade se 
inicia com a concepção; e a teoria da personalidade 
condicionada, tal teoria surgiu com o Código Civil 
brasileiro, e defende que o nascimento com vida 
marca o início da personalidade, porém resguarda os 
direitos que o nascituro tem desde a concepção.

No Brasil há grande divergência doutrinária, 
pois, se por um lado a lei estabelece que a 
personalidade civil tem início com o nascimento 
com vida, o mesmo dispositivo a seguir assegura ao 
nascituro direitos desde sua concepção.

Destaca-se que ocorre o nascimento quando a 
criança é separada do ventre materno (parto natural 
ou por intervenção cirúrgica), mesmo que ainda não 
tenha sido cortado o cordão umbilical.

Para determinar se houve o nascimento com 
vida é imprescindível que tenha respirado, ainda que 

venha a falecer em seguida. (GONÇALVES, 2018, 
P.102)

Compre informar que para saber se houve o 
nascimento com vida e em seguida ocorreu a morte, 
ou se já nasceu sem vida, é realizado um exame 
chamado de docimasia hidrostática de Galeno, que 
consiste em colocar o pulmão da criança morta em 
uma solução líquida; se flutuar é sinal que a criança 
chegou a dar pelo menos uma inspirada, portanto, 
nasceu com vida; se afundar, é sinal que não chegou 
a respirar e, portanto, nasceu morta, não recebendo 
e nem transmitindo direitos.

Filia-se à teoria da personalidade condicionada 
o doutrinador Washington de Barros Monteiro, 
como se pode ver:

Discute-se se o nascituro é pessoa virtual, 
cidadão germe, homem in spem. Seja qual for 
a conceituação, há para o feto uma expectativa 
de vida humana, uma pessoa em formação. 
A lei não pode ignorá-lo e por isso lhe 
salvaguarda os eventuais direitos. Mas, para 
que estes se adquiram, preciso é que ocorra 
o nascimento com vida. Por assim dizer, o 
nascituro é pessoa condicionada; a aquisição 
da personalidade acha- se sob a dependência 
de condição suspensiva, o nascimento com 
vida. A essa situação toda especial chama 
Planiol de antecipação da personalidade. 
(MONTEIRO, 2016, P. 82)

Assim, resumidamente, pode-se dizer que 
a personalidade jurídica é uma criação do Direito, 
para que o indivíduo seja considerado pessoa, e, 
portanto, tenha direitos e obrigações, sendo que a 
personalidade, de acordo com a teoria adotada, se dá 
com o nascimento com vida, mas garantindo desde 
o momento da concepção os direitos do nascituro.

3 DA CAPACIDADE

A capacidade civil está ligada a ideia de 
aptidão, de qualidade para o exercício dos atos vida 
civil. Importante ressaltar que não se confunde com 
personalidade.

De acordo com a doutrina, há dois tipos de 
capacidade, quais sejam: capacidade de direito e 
capacidade de fato.

Afirma, Carlos Roberto Gonçalves, que:

Pode-se falar que a capacidade é a medida da 
personalidade, pois para uns ela é plena e, para 
outros, limitada. A que todos têm, e adquirem 
ao nascer com vida, é a capacidade de direito ou 
de gozo, também denominada capacidade de 
aquisição de direitos. Essa espécie de capacidade 
é reconhecida a todo ser humano, sem qualquer 
distinção. (GONÇALVES, 2018, P. 96)
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A capacidade de direito é a personalidade 
jurídica, todas as pessoas têm, é um atributo do 
simples fato de ser humano. Já a capacidade de fato 
apenas alguns tem.

Conforme leciona Tartuce (2016) goza de 
capacidade plena quando a pessoa possui a capacidade 
de direito e a capacidade de fato. Quando a pessoa 
possui apenas a capacidade de direito, não possuindo 
por tanto, a capacidade de fato, tem capacidade 
limitada. 

Há que se ressaltar que capacidade não se 
confunde com legitimação, haja vista que legitimação 
complementa a capacidade em algumas situações. 
A legitimação, portanto, é a capacidade especial 
para realizar ou sofrer os efeitos de determinado 
ato ou negócio jurídico, como a necessidade de 
outorga conjugal para venda de imóvel sob pena 
de anulabilidade do contrato (art. 1647, inciso I, 
e 1.649, ambos do CC) ou a impossibilidade de 
venda por parte de ascendente a descendente sem 
autorização dos demais descendentes e do cônjuge 
do alienante sob pena de anulabilidade (artigo 496, 
do CC).

4 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DE ANIMAL 
DOMESTICO

O conceito de animal doméstico pela 
portaria 93/98 do IBAMA, descreve que são os 
animais que vivem em estreita dependência com 
o ser humano, resultante de processo de manejo. 
(IBAMA, 1998)

Do dicionário português, retira-se que animal 
significa “1 Pertencente ao animal, aos seres animais, 
aos seres que vivem e têm sensibilidade e movimento 
próprio”. Também possuí um significado pejorativo, 
“indivíduo estúpido, grosseiro ou bruto”. E, por 
animal doméstico, define-se aqueles que “se cria em 
casa ou próximo dela”. (MICHAELIS, 2010)

Sendo assim, entende-se por animal doméstico 
os animais que foram domesticados pelas pessoas e 
se acostumaram a viver em casas ou apartamentos. 
São aqueles animais que possuem características 
adequadas para a convivência com os humanos.

Finalmente, e sem pretender esgotar o tema, 
importa referir o que disciplina o ordenamento 
jurídico brasileiro a respeito dos animais.

No Código Civil brasileiro, os animais são 
classificados como coisas, bens móveis. Dentro dessa 
classificação são considerados semoventes, ou seja, 
possuí movimento próprio.

Maria Helena Diniz (2018, p. 376) sustenta 
que “As coisas são o gênero do qual os bens são a 
espécies. As coisas abrangem tudo quanto existe na 
natureza, exceto a pessoa, mas como “bens” só se 
consideram as coisas existentes que proporcionam 
ao homem uma utilidade, sendo suscetíveis de 
apropriação, constituindo, então, o seu patrimônio.”

Estabelece o artigo 82 do Código Civil (2002) 
que “São móveis os bens suscetíveis de movimento 
próprio, ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substância ou da destinação econômico-
social”.

Daí se retira a conclusão de que os animais são 
considerados pelo ordenamento como bens móveis.

5 DO CONFRONTO DO CONCEITO 
E CARACTERISTICAS DE ANIMAL 
DOMÉSTICO COM O CONCEITO 
DE PESSOA E REQUISITOS DA 
PERSNALIDADE.

Diante de todo o exposto alhures, verificamos 
que na atualidade, ainda há exclusão dos animais não 
humanos no ordenamento jurídico como sujeitos de 
direito.

Embora se percebe através da doutrina, 
jurisprudência e de artigos científicos, uma mudança 
na hermenêutica jurídica tendente à adoção de um 
antropocentrismos alargado, o qual entende que os 
animais não humanos são seres sencientes e que a 
posse do animal não humano pelo humano não lhe 
dá o direito de dispor dessa vida, ainda não houve 
uma mudança concreta do nosso ordenamento 
jurídico visando atribuir aos animais a condição de 
sujeito de direito.

Na análise do artigo 225, § 1º, VII da CF/88, 
verifica-se a expressa proibição à crueldade contra 
seres sencientes, considerando-os sujeitos de direito, 
ao menos o direito de não serem tratados de forma 
cruel:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:
(...)
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.

Embora a legislação brasileira possua proteção 
para os animais, estes acabam sendo menosprezados, 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645627/par%C3%A1grafo-1-artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645357/inciso-vii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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pois o direito visa beneficiar o homem e a tentativa 
de proteger o animal muitas vezes não retira dele a 
classificação de coisa.

Assim dispõe a Lei nº 5.197/67 em seu artigo 
1º:

Os animais de quaisquer espécies, em qualquer 
fase do seu desenvolvimento e que vivem 
naturalmente fora do cativeiro, constituindo 
a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 
abrigos e criadouros naturais são propriedades 
do Estado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha.

A partir do artigo acima descrito, verifica-se 
que para haver proteção aos animais silvestre, estes 
são entendidos como propriedade do Estado. Sendo 
assim, prevalece a ideia de que animal é uma coisa.

Contudo, deve-se buscar na utilização das 
leis, a melhor interpretação, para que sejam aplicadas 
de modo que beneficie a vida como um todo, seja 
humano ou animal.

Nesse contexto, é importante citar a 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que 
trata-se de um documento de caráter normativo 
promulgado pela UNESCO

Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - em 1978, 
para fins de orientar as nações sobre a imperiosa 
necessidade de leis protetivas à fauna em sua 
ampla diversidade:

Declaração Universal dos Direitos dos Animais 
– Unesco – ONU (Bruxelas – Bélgica, 27 de 
janeiro de 1978)
Preâmbulo:
Considerando que todo o animal possui 
direitos;
Considerando que o desconhecimento 
e o desprezo desses direitos têm levado e 
continuam a levar o homem a cometer crimes 
contra os animais e contra a natureza;
Considerando que o reconhecimento pela 
espécie humana do direito à
existência das outras espécies animais constitui 
o fundamento da coexistência das outras 
espécies no mundo;
Considerando que os genocídios são 
perpetrados pelo homem e há o perigo de 
continuar a perpetrar outros;
Considerando que o respeito dos homens 
pelos animais está ligado ao respeito dos 
homens pelo seu semelhante;
Considerando que a educação deve ensinar 
desde a infância a observar, a compreender, a 
respeitar e a amar os animais,

Acima observa-se que o tratado se preocupa 
em salientar que os animais possuem direitos e que 
devem ser respeitados e protegidos pelo homem. 
Ainda, ressalta que o desconhecimento desses direitos 

tem por consequência a persistência dos maus-tratos 
aos animais, independente da espécie, silvestres ou 
domésticos.

Assim, visando garantir a proteção a esses 
seres sencientes, o tratado elenca os seguintes artigos:

Proclama-se o seguinte: ARTIGO 1:
Todos os animais nascem iguais diante da 
vida, e têm o mesmo direito à existência.
ARTIGO 2:
a)Cada animal tem direito ao respeito.
b)O homem, enquanto espécie animal, não 
pode atribuir-se o direito de exterminar os 
outros animais, ou explorá-los, violando 
esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua 
consciência a serviço dos outros animais.
c)Cada animal tem direito à consideração, à 
cura e à proteção do homem.
ARTIGO 3:
Nenhum animal será submetido a maustratos 
e a atos cruéis.
Se a morte de um animal é necessária, deve ser 
instantânea, sem dor ou angústia.
ARTIGO 4:
a)Cada animal que pertence a uma espécie 
selvagem tem o direito de viver livre no seu 
ambiente natural terrestre, aéreo e aquático, e 
tem o direito de reproduzir-se.
b)A privação da liberdade, ainda que para fins 
educativos, é contrária a este direito.
ARTIGO 5:
Cada animal pertencente a uma espécie, que 
vive habitualmente no ambiente do homem, 
tem o direito de viver e crescer segundo o 
ritmo e as condições de vida e de liberdade que 
são próprias de sua espécie.
Toda a modificação imposta pelo homem para 
fins mercantis é contrária a esse direito.
ARTIGO 6:
Cada animal que o homem escolher para 
companheiro tem o direito a uma duração de 
vida conforme sua longevidade natural
b)O abandono de um animal é um ato cruel e 
degradante. ARTIGO 7:
Cada animal que trabalha tem o direito a uma 
razoável limitação do tempo e intensidade do 
trabalho, e a uma alimentação adequada e ao 
repouso.
ARTIGO 8:
a)A experimentação animal, que implica em 
sofrimento físico, é incompatível com os 
direitos do animal, quer seja uma experiência 
médica, científica, comercial ou qualquer 
outra.
b) As técnicas substitutivas devem ser 
utilizadas e desenvolvidas ARTIGO 9:
Nenhum animal deve ser criado para servir 
de alimentação, deve ser nutrido, alojado, 
transportado e abatido, sem que para ele tenha 
ansiedade ou dor.

Como se pode ver, o tratado garante diversos 
direitos aos animais, dentre eles a vida e a dignidade, 
além de outros que possui ligação direta com estes. 
Assim como se verifica nos demais artigos do tratado:

ARTIGO 10:
Nenhum animal deve ser usado para 
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divertimento do homem. A exibição dos 
animais e os espetáculos que utilizem animais 
são incompatíveis com a dignidade do animal.
ARTIGO 11:
O ato que leva à morte de um animal sem 
necessidade é um biocídio, ou seja, um crime 
contra a vida.
ARTIGO 12:
a) Cada ato que leve à morte um grande 
número de animais selvagens é um genocídio, 
ou seja, um delito contra a espécie.
b) O aniquilamento e a destruição do meio 
ambiente natural levam ao genocídio.
ARTIGO 13:
a) O animal morto deve ser tratado com 
respeito.
b) As cenas de violência de que os animais 
são vítimas, devem ser proibidas no cinema e 
na televisão, a menos que tenham como fim 
mostrar um atentado aos direitos dos animais.
ARTIGO 14:
a) As associações de proteção e de salvaguarda 
dos animais devem ser representadas a nível de 
governo.
b) Os direitos dos animais devem ser 
defendidos por leis, como os direitos dos 
homens. (UNESCO, 1978).

Verifica-se que tal declaração deixa evidente 
a preocupação em proteger os direitos dos animais, 
tirando a ideia de que a pessoa humana é centro 
de tudo, sendo apenas esta detentora de direitos e 
dignidade e coloca os animais como também sujeitos 
de direitos e dignidade.

Tramita no Congresso nacional o projeto de 
lei 6799/2013 de autoria do deputado Ricardo Izar 
(PSD-SP), que tem  como  objetivo  acrescentar  
parágrafo  único  ao  artigo 82 da Código Civil 
para dispor sobre a natureza jurídica dos animais 
domésticos e silvestres, o objetivo do projeto é 
garantir a proteção dos animais.

Dando a seguinte redação ao artigo 82 do 
Código Civil:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Esta Lei estabelece regime jurídico 
especial para os animais domésticos e silvestres.
Art. 2° - Constituem objetivos fundamentais 
desta Lei:
Afirmação dos direitos dos animais e sua 
respectiva proteção;
I. Construção de uma sociedade mais 
consciente e solidária;
II. Reconhecimento de que os animais 
possuem personalidade própria oriunda de sua 
natureza biológica e emocional, sendo seres 
sensíveis e capazes de sofrimento.
Art. 3º - Os animais domésticos e silvestres 
possuem natureza jurídica sui generis, sendo 
sujeitos de direitos despersonificados, dos 
quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional 
em caso de violação, sendo vedado o seu 
tratamento como coisa.
Art. 4º - O artigo 82 do Código Civil passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Art.82 omissis

Parágrafo único. O disposto no caput não se 
aplica aos animais domésticos e silvestres.
Art. 5°- Esta lei entra em vigor 60 (sessenta 
dias) após sua publicação.

A justificativa para o Projeto de Lei foi a 
necessidade de tutelar os direitos dos animais não 
humanos, domésticos e silvestres, outorgando-
lhes novo regime jurídico, sui generis, para que seja 
afastado o juízo legal de “coisificação” dos animais 
- o que os classificavam como meros bens móveis 
-, e conferir nova natureza jurídica que reconhece 
direitos significativos dos animais.

Para o autor do Projeto de Lei as normas 
vigentes que dispõem sobre os direitos dos animais 
incidem sob a ótica de pura proteção ambiental, 
sem considerar os interesses próprios desses seres, de 
modo que o bem jurídico tutelado fica restrito apenas 
à função ecológica. Por essa razão, com o objetivo de 
afastar o teor utilitarista dos animais e com o fim de 
os reconhecerem como seres sencientes, e que diferem 
do ser humano apenas nos critérios de racionalidade 
e comunicação verbal, o Projeto de Lei outorga 
classificação jurídica específica aos animais, que 
passam a ser sujeitos de direitos despersonificados.

Como já mencionado, o Código Civil vigente 
estabelece apenas duas categorias jurídicas, quais 
sejam: pessoas e coisas. Sendo assim, os animais 
são classificados como meras coisas, sendo certo 
que não podem ser tratados como as coisas que são 
inanimadas.

Com isso, há que se observar que o 
ordenamento jurídico brasileiro está obsoleto com 
relação a classificação dada aos animais não humanos.

É comprovado pela ciência que os animais 
não humanos possuem sentimentos, níveis de 
inteligência, memória, entre outras características. 
Percebe-se essa capacidade “cognitiva” dos animais 
domésticos que podem ser adestrados. Se estes não 
tivessem tais características seriam incapazes de 
serem adestrados. Além do mais, atualmente, existe 
tratamento para depressão dos animais, ministrando 
inclusive medicamentos ansiolíticos e antidepressivos 
a estes. Portanto, essas características dos animais os 
aproximam mais a nós, seres humanos do que às 
coisas.

Assim, é necessário proteger os direitos dos 
animais domésticos, conferindo-lhes um regime 
jurídico adequado, que afaste o conceito de “coisa” 
que os classifica como bens móveis, prevendo então 
uma nova natureza jurídica que reconheça direitos e 
proteção aos animais.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10724411/artigo-82-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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É importante ter em mente que os animais 
não humanos são seres que sentem dor, frio, fome, 
emoção (medo, afeto), sendo que se diferenciam dos 
humanos no critério de racionalidade.

Na opinião de Gordilho, a exclusão dos 
animais de uma valoração moral pelo homem se 
justifica muitas vezes pela alegação de que esses seres 
não teriam capacidade de sentir ou de se agruparem 
socialmente. Porém, essa ideia é refutada pelo autor, 
tendo por base nas teorias darwinianas de evolução e 
na habilidade de sentir típicas dos animais sencientes. 
(GORDILHO, 2006, P. 32)

A questão é: confrontando o conceito e 
características de animal doméstico com o conceito 
de pessoa e requisitos da personalidade, no 
ordenamento jurídico brasileiro vigente, é possível 
que os animais não humanos sejam titular de 
personalidade e de direito?

Com a atual redação do nosso ordenamento, 
não é possível titularizar personalidade aos 
animais, haja vista que o código civil define 
como sujeito de direitos e personalidade a pessoa, 
estabelecendo apenas duas classificações: pessoas 
e coisas, enquadrando os animais nessa segunda, 
tratando-os, portanto, como meros bens móveis, da 
subclassificação semovente.

Sendo assim, o que se pretende com esse 
trabalho é demonstrar que o nosso ordenamento 
deveria mudar no sentido de acrescentar uma nova 
classificação, na qual o animais sejam entendidos 
como sujeitos de direito ou coloca-los como entes 
despersonalizados, ainda que esta última não seja 
a mais adequada, ainda assim, é menos pior do 
que ‘coisa’. Desse modo, embora o animal não 
tenha personalidade jurídica, passaria a ter uma 
personalidade própria, levando em consideração a 
sua espécie.

A título de exemplificação, seria como o 
espólio, que tem jus postulandi, é sujeito de direitos 
e deveres, mas que precisa de uma pessoa natural 
como seu representante, haja vista que não possui 
personalidade jurídica.

CONCLUSÃO

Desse modo, para atribuir aos animais 
domésticos a condição de sujeito de direito, 
necessário se faz prosseguir no alargamento das 
concepções antropocêntricas delimitadoras de bens 
jurídicos e respectivas titularidades no ordenamento 
jurídico brasileiro. Necessário, portanto, repensar 

sobre as relações humanas com os animais, ainda 
mais quando o forem domésticos, pois trata-se de 
uma questão que suplanta a concepção de proteção 
dos animais para a preservação do meio ambiente. O 
que se busca reconhecer e proteger é a sua dignidade, 
sendo os animais respeitados como seres sencientes.

Certo que há muito ainda que aprender 
quanto ao respeito devido aos animais não humanos, 
dos quais, por ora, avaliaram-se os domésticos. Nesse 
processo de aprendizado pensa-se que a tomada da 
consciência prática de aceitar que não a humanidade 
não é a única espécie na Terra que merece ser tratada 
com dignidade, com o reconhecimento e proteção 
no ordenamento jurídico.

Sabe-se que a questão ainda é polêmica, 
contudo, há que se ressaltar que vem ganhando 
força o pensamento jurídico de que a proteção da 
biodiversidade deve ser feita sob a perspectiva da 
titularidade do direito à vida sob todas as suas formas, 
exigindo para tanto a proteção da dignidade da vida 
do animal independente de sua utilidade econômica 
ou de sua condicionante para a dignidade de vida 
dos seres humanos.

Portanto, a necessidade de amparo legal aos 
animais não humanos está diretamente relacionada 
à capacidade desses seres de experimentar a dor e a 
sentir emoções como prazer, stress e medo. Por isso, 
verificar que as características dos animais não são 
compatíveis às das coisas tem o poder de reafirmar 
que os animais, como diferentes entidades legais, 
merecem proteção. Isto posto, a classificação dos 
animais não humanos como entes despersonalizados 
seria eficaz do ponto de vista formal, uma vez que 
seriam detentores de direito com capacidade de ser 
representados judicialmente ou extrajudicialmente.
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RESUMO

Este artigo possui como influência o filme 
Okja, o qual discorre sobre os maus tratos infligidos 
aos animais nas corporações alimentícias. Por meio 
do método dedutivo e levantamento bibliográfico, 
o trabalho apresenta o consumismo como causa do 
consumo insustentável. Ainda mostra a proteção 
concedida aos animais no direito brasileiro à luz do 
art. 225 da Constituição Federal e o descompasso da 
proteção dada pela Carta Magna e a interpretação 
da doutrina e jurisprudência. Comprovando isto, 
alega status moral dos animais, conceitua especismo, 
noção de predição de dor dos artrópodes e os casos 
Mary Ellen Wilson e Harry Berger.

PALAVRAS-CHAVE

Okja; consumismo e consumo insustentável; proteção constitucional 

dos animais.

ABSTRACT

This article has as its influence the movie 
Okja, which discusses the mistreatment of animals in 
food corporations. Through the deductive method and 
bibliographic survey, the paper presents consumerism as 
the cause of unsustainable consumption. It also shows 
the protection granted to animals under Brazilian law 
in the light of art. 225 of the Federal Constitution 
and the mismatch of the protection given by the 
Magna Carta and the interpretation of doctrine and 
jurisprudence. Proving this, it claims the moral status 
of animals, conceptualizes speciesism, the notion of 

arthropod pain prediction, and the Mary Ellen Wilson 
and Harry Berger cases.

KEYWORDS

Okja; consumerism and unsustainable consumption; constitutional 

protection of animals.

INTRODUÇÃO

A pesquisa teve como base o filme Okja 
disponibilizado pelo serviço de streaming Netflix. 
Fez-se um breve apanhado da história da película, 
relacionando as questões suscitada dele e o 
ordenamento jurídico pátrio. A partir disso, começou 
o estudo utilizando método dedutivo e levantamento 
bibliográfico.

O trabalho enfocou em como o consumismo 
facilita os atos de consumo insustentável, elencando 
pensadores que discorrem sobre a conceituação de 
“consumismo”, “sociedade de consumidores”, o 
limite excedido pela Terra para satisfazer a produção 
excessiva humana e o custo ético disto. Fazendo 
analogia ao filme, demonstrou como as pessoas 
agem de maneira antiética e adquirem os produtos 
mesmo sabendo das atrocidades cometidas contra os 
animais para a produção, assim perdendo o exercício 
da cidadania quando estão imersos nesta sociedade 
de consumo.

Em seguida, tratou da proteção constitucional 
dada pela Carta Magna. Analisou como a 
interpretação por parte majoritária da doutrina 
e jurisprudência é equivocada, indo de encontro 
à vontade do legislador pátrio. Para corroborar 
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esta tese, foi sistematizado vários raciocínios que a 
confirmam.

Primeiramente, discorreu sobre o status 
moral do animal e mostrou o erro de fato e o erro de 
raciocínio. Além disso, a capacidade de sentir dor e 
de sentir prazer fez com que se pudesse afirmar serem 
os animais possuidores de direito a tratamento igual 
ao dos humanos. A partir do estudo da Universidade 
Queen (Belfast), que assegurou os caranguejos terem 
predição de dor, reafirmou a faculdade de sofrimento. 
E ainda, explicou uma modalidade de preconceito, 
chamada de especismo. Também mostrou como o 
especismo está eivado de vícios.

Ademais, fez correlação dos casos Mary 
Ellen Wilson e Harry Berger e a intercomunicação 
legislativa da tutela jurídica humana e animal. Por 
fim, mencionou julgamentos do Supremo Tribunal 
Federal condenando práticas cruéis aos animais, 
sendo estes o Julgamento Extraordinário nº 153531/
SC e as Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 
1856 e nº 4.983.

1 SINOPSE DO FILME

Okja é uma super porca criada e modificada 
geneticamente nos laboratórios da empresa Mirando 
que atua sob o pano de fundo do animal ser 
ecologicamente sustentável e possuir a condição 
de acabar com a fome mundial. Entretanto, com o 
transcorrer do filme notamos que a Mirando não é o 
que prega ser.

A corporação entrega Okja e outros vinte e 
cinco filhotes de super porcos para fazendeiros de 
vinte e seis países diferentes com o intuito de premiar, 
após 10 anos, o cuidador do animal que melhor se 
desenvolveu. O vencedor do concurso é o lavrador 
responsável por Okja, sendo por causa disso, levada 
da Coreia do Sul para os Estados Unidos da América.

O desenrolar do filme apresenta os maus 
tratos sofridos pela super porca, como o método 
agressivo empregado para o cruzamento (forçado) e 
o ambiente violento de matadouros, exemplificando 
o funcionamento da indústria pecuarista. E 
ainda mostra a jovem fazendeira, Mikha, lutando 
para recuperar a sua amiga Okja, pois nutre um 
sentimento de companheirismo para com ela, já que 
cresceram juntas.

Para o crítico de cinema Mark Kermode 
(2017,s.p.), “Okja uses the trappings of sci-fi fantasy 
to ask uncomfortably down-to-earth questions about 
where our food comes from, exposing the savage 

teeth of consumerism behind the friendly smile 
of corporate capitalism”1. Ademais, o cineasta sul-
coreano Bong Joo-ho exprime que “All our problems 
arise because of capitalism. It brings pleasure but also 
so much pain and unhappiness. The questions I ask 
in my films about why we harm the environment 
or animals all come down in the end to capitalism”2 
(MUMFORD, 2017, s.p.).

O tema tratado no filme possui diferentes 
opiniões e conforme Gottlieb (2014, s.p.), o choque 
de ideias possibilita a tolerância às diferenças, mas 
o assunto direitos dos animas e os cuidados com 
os animais não entram na categoria problema de 
tolerância. Os animais são seres vivos dignos de 
proteção e não devem ser usados ao bel-prazer do 
ser-humano.

2 CONSUMISMO

Zigmunt Bauman (2008, p. 41) faz importante 
definição do termo “consumismo”. Para o filósofo e 
sociólogo polonês, o consumismo é uma modalidade 
de arranjo social proveniente da reciclagem de 
vontades, desejos e anseios humanos rotineiros. 
Tornando-se a “[...] principal força propulsora e 
operativa da sociedade [...]”. O pensador continua, 
ao afirmar ser o consumismo um atributo da 
sociedade e não uma característica e ocupação dos 
indivíduos, como é o consumo.

A economia consumista é impulsionada 
pelo movimento das mercadorias e se funda no 
excesso e desperdício. Além desse fundamento, é 
uma economia do engano, em razão de acreditar 
na irracionalidade dos consumidores e subjugar 
suas aproximações sóbrias e bem informadas. Há 
o fomento das emoções consumeristas e o não 
desenvolvimento da razão (BAUMAN, 2008, p. 51, 
53, 65).

Além disso, Bauman (2008, p. 71) conceitua 
“sociedade de consumidores”. Ela é uma espécie de 
sociedade que “[...] promove, encoraja ou reforça 
a escolha de um estilo de vida e uma estratégia 
existencial consumistas, e rejeita todas as opções 
culturais alternativas [...]”. O consumo, conforme 
o estudioso ensina, é um investimento no inteiro 

1. Okja usa as armadilhas da fantasia de ficção científica para fazer perguntas 
incômodas sobre o local de onde nossa comida vem, expondo os dentes 
selvagens do consumismo por trás do sorriso amigável do capitalismo 
corporativo.

2. Todos os nossos problemas surgem por causa do capitalismo. Isso traz prazer, 
mas também muita dor e infelicidade. As perguntas que faço em meus filmes 
sobre por que prejudicamos o meio ambiente ou os animais tudo se resume 
ao final no capitalismo.
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que se adequa para o “valor social” e autoestima da 
pessoa.

O consumo na sociedade de consumidores 
possui o fim principal de “[...] elevar a condição 
dos consumidores à de mercadorias vendáveis 
[...]”. Os indivíduos participantes da sociedade 
de consumidores são as próprias mercadorias 
de consumo, e ser uma mercadoria de consumo 
os transforma em participantes autênticos dessa 
sociedade (BAUMAN, 2008, p.76).

A síndrome cultural consumista degenera 
a duração e amplia a efemeridade. Pois, diminui 
extremamente o tempo que distancia não só o desejo 
de concretizar, mas ainda o período de aparecimento 
da vontade do período de seu fim, do mesmo modo 
a concepção da utilidade e vantagem das posses de 
seu entendimento como inúteis e necessitando de 
desaprovação. Assim, a “síndrome consumista” versa 
sobre velocidade, excesso e desperdício (BAUMAN, 
2008, p. 111).

Satisfação duradoura é algo receado nos 
indivíduos da sociedade consumidora. A satisfação 
deve ser efêmera, de modo a fazer as pessoas 
procurarem a todo momento esta satisfação e recear 
a satisfação que cessasse a procura. Essa satisfação de 
necessidades conserva o consumismo e a economia 
de consumo. Lembrando que as pessoas que se 
contentam com necessidades finitas, sem precisar de 
achar novas necessidades para revelar um interesse 
para satisfazer são consumidores falhos, sendo 
estes excluídos da sociedade de consumidores. 
(BAUMAN, 2008, p. 127, 128).

Com isso, nota-se que o consumismo enseja 
um ato de comprar desenfreado e sem propósito. A 
produção capitalista, voltada ao lucro, precisa cada 
vez mais explorar o meio ambiente para poder suprir 
a demanda da sociedade consumidora. Em face 
disto, o Direito deve fazer-se presente para combater 
os atos que extrapolem os ditames legais a respeito 
dos direitos dos animais.

2.1 CONSUMISMO ENSEJADOR DO CONSUMO 
INSUSTENTÁVEL

Atualmente, o consumo humano ultrapassa 
em demasia o limite suportado pelo planeta, no 
sentido de regeneração. E, no passar dos anos, caso 
não haja mudanças, dois ou três planetas Terra serão 
insuficientes (LOURENÇO, OLIVEIRA, 2012, p. 
375). Os recursos da Terra são limitados e as marcas 
deixadas pelo Homem não é sustentável. Nota-se 

também como a pecuária dá prioridade ao retorno 
do capital em detrimento dos abusos cometidos aos 
bichos e a degradação ambiental.

A permissão de atos cruéis aos animais é prova 
evidente de barbarizar a sociedade, transformando 
os cidadãos apáticos ao sofrimento. Isso tem a 
probabilidade de alterar os indivíduos igualmente 
quanto a sensibilidade ao sofrimento humano 
(LOURENÇO, 2018, p. 1662). Daniel Braga 
Lourenço e Fábio Corrêa Souza de Oliveira (2012, 
p. 392, 393) declaram ser o custo ético o majoritário:

O principal custo é inegavelmente o ético, que 
advém do simples fato da instrumentalização 
dos animais para atender nossas finalidades e 
nossa  conveniência.  Tal  como  afirma David 
Cassuto, o denominador comum, entre todas a 
formas de criação de animais para consumo humano, 
é o foco na otimização da produção. Isto é o 
que importa, nada mais. Se queimamos, 
dilaceramos, matamos milhares de animais, 
mas dizemos que  parte  dos  seus  dejetos  
serão  reutilizados  na  plantação  de  grãos,  
pronto,   já estamos inseridos no contexto da 
sustentabilidade. Somos verdes, responsáveis. 
Verdadeiro exemplo a ser seguido.

As corporações transnacionais, como a 
Mirando retratada no filme, possuem o raciocínio 
do consumismo, o qual procura a diminuição do 
homem ao estado de consumidor permanente (DOS 
SANTOS, 2006, p.33). Eduardo Dos Santos (2006, 
s.p.) explica a relação:

Neste sentido, a autonomia dos indivíduos 
é sufocada, pois os mesmos se voltam 
essencialmente para o consumo e são 
conduzidos a uma passividade completa 
que os impede de tomar decisões livres e de 
serem autônomos. Entregues ao prazer e 
retraídos no conformismo, não interrogam 
sobre as instituições, sobre as leis e nem sobre 
o seu pensar; buscam satisfazer apenas as 
necessidades que são fabricadas  pela mídia.

O dinheiro possue papel primordial na relação 
com a moralidade. Isto se explica na forma como 
os consumidores agem de maneira extremamente 
antiética. Pois, quando se custeia um produto, 
algumas ações aparentam serem menos prejudicais. 
Consoante a socióloga Liz Grauerholz, desvincula-se 
a imagem do animal da qual é proveniente a carne 
para a alimentação dele ser admissível. Desta forma, 
cria-se um ideário da carne ser originada de animais 
felizes e imaginários e esconde a vida cruel dos 
bichos. (SHAW, 2019, s.p.).

O consumismo atinge as pessoas de forma a 
tirarem delas a racionalidade da compra e montam 
nesta o (des)caminho para a felicidade. Esta imaginada 
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felicidade move para uma sucessão ininterrupta e 
infinita de compra-felicidade-frustração-compra-
felicidade- frustração... (QUEIROZ, 2015, s.p.). 
Conforme Chris Bueno (2008, s.p.) revela “não 
é preciso apenas consumir para existir, mas é 
preciso consumir para ser feliz”, pois consumir se 
transformou em um agente de representações sociais, 
visto que além de obter um produto, estabelece o 
status e até a identidade de um indivíduo. Logo, o 
consumo serve para proporcionar realização pessoal 
e felicidade. A sociedade de consumo comercializa 
o cumprimento dos desejos individuais, porém faz 
nascer nos consumidores novos desejos para serem 
satisfeitos em um curto espaço de tempo, produzindo 
neles a aspiração de desejar (e consumir) a todo o 
momento.

Exemplo claro disso é quando mesmo após a 
exposição da fraude ecológica sustentável propagada 
pela publicidade da empresa Mirando, a diretora da 
mesma não tem dúvida de que consumirão a carne 
do super porco afirmando que comprarão por que é 
barato. Portanto, em Okja, o consumidor da carne 
de super porcos assume o papel exposto por Dos 
Santos, ou seja, é a representação dos consumidores 
da sociedade atual.

John Thøgersen (2014, s.p.) resume 
sistematicamente o porquê de o consumismo ser 
ensejador do consumo insustentável:

[…] Our dominant way of living is not 
sustainable and our activities as private 
individuals and households directly 
and indirectly account for a large and 
increasing share of total environmental 
impacts. These impacts are related 
to the structure as well as the level of 
consumption. [...]
Why is there no satiation of consumption 
in sight, even in the most affluent 
countries, and why do people continue 
to make choices that are known to 
be environmentally harmful? While 
potentially catastrophic, the harms 
from unsustainable consumption are 
mostly unintentional, which means that 
informational and educational means 
are not sufficient to produce the needed 
changes. They need to be implemented in 
concert with pervasive structural changes 
to make the right choice the easy choice. 
[…]3

3. Nosso modo de vida dominante não é sustentável e nossas atividades, 
como indivíduos e famílias, representam direta e indiretamente uma parcela 
grande e crescente dos impactos ambientais totais. Esses impactos estão 
relacionados à estrutura e ao nível de consumo. [...]

 Por que não há saciedade do consumo à vista, mesmo nos países mais ricos, 
e por que as pessoas continuam a fazer escolhas sabidamente prejudiciais 
ao meio ambiente? Embora potencialmente catastróficos, os danos causados 
pelo consumo insustentável são, em grande parte, não intencionais, o que 
significa que os meios informativos e educacionais não são suficientes para 
produzir as mudanças necessárias. Eles precisam ser implementados em 

Em harmonia com Caroline Ferri e Daísa 
Rizzotto Rossetto (2014, p. 47.), consumir torna-
se então, a palavra de ordem. As pessoas passam a 
serem meros consumidores e não fazem uso de seus 
exercícios de cidadania, passando a serem falsos 
cidadãos.

Pedro Jacobi (2006, s.p.) assinala que as táticas 
de consumo sustentável lograrão mais resultado se 
forem efetivadas políticas públicas integradas, que 
incentivem a alteração para padrões mais sustentáveis, 
a diminuição das gigantescas desigualdades e 
apreciem aspectos legais, econômicos e ambientais 
para atingir as políticas públicas. Segue o raciocínio 
de Jacobi (2006, s.p.):

[...] O consumo sustentável representa um 
salto qualitativo de complexa realização, 
na medida em que agrega um conjunto de 
características que articulam temas como 
equidade, ética, defesa do meio ambiente 
e cidadania, enfatizando a importância 
de práticas coletivas como norteadoras 
de um processo que, embora englobe os 
consumidores individuais, prioriza as ações na 
sua dimensão política. O grande desafio que 
se coloca é o da mudança na visão das políticas 
públicas, o que possibilitará desenvolver 
conceitos e estratégias de desenvolvimento 
que promovam efetiva redução de práticas 
pautadas pelo desperdício, pela superação de 
um paradigma que nos coloca cada vez mais 
numa encruzilhada quanto à capacidade de 
suporte do planeta, e da habilidade que a 
sociedade tem de buscar um equilíbrio entre 
o que se considera ecologicamente necessário, 
socialmente desejável e politicamente atingível 
ou possível. [...]

Observa-se que para atingir o consumo 
sustentável é necessário um trabalho conjunto, sendo 
de vital importância as participações de políticas 
públicas.

3 PROTEÇÃO ANIMAL

A Constituição Federal Brasileira admite 
o valor intrínseco a outras formas de vida não 
humanas. E ainda a protege da ação do homem 
(SILVA, 2015, p. 29). Assim preconiza o artigo 225, 
da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao poder público: [...]

conjunto com mudanças estruturais generalizadas para tornar a escolha 
certa a escolha mais fácil.
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade.

Depreende-se do texto constitucional o 
escudo protetivo da dignidade animal, estando o 
antiespecismo como objeto para interpretar ou aplicar 
a Carta Magna através de um posicionamento pós-
humanista e assim, expandir para além da fronteira 
humana. Isso certifica somente um direito, o direito 
de todos os seres do planeta, tendo como base uma 
justiça social interespécies (SILVA, 2015, p. 39).

Daniel Braga Lourenço e Marcelo Dealtry 
Turra (2018, s.p.) afirmam que a doutrina e 
a jurisprudência geralmente interpretam este 
dispositivo como uma proteção indireta ou reflexa 
aos animais. Isto se deve ao fato de haver uma 
tutela aos humanos e não aos animais, pois estes são 
classificados como objetos materiais do tipo penal. 
Os últimos, portanto, são excluídos da condição 
de sujeitos passivos. Para Lourenço e Oliveira, a 
maioria das práticas classificadas como maus-tratos 
ou abuso contra animais são retiradas da proteção 
constitucional porque também existe uma perversa 
legitimação desses atos por entender se tratar de um 
sofrimento necessário (2012, p. 395).

Isso mostra uma divergência em relação à 
vontade do legislador, que proíbe tratamento cruel 
dos animais não humanos. Tratando-se de ato 
inconstitucional o tratamento cruel aos animais 
(SILVA, 2015, p. 40).

O artigo 32 da Lei 9.605/98 define o crime de 
maus-tratos conforme abaixo descrito:

“Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte do animal.”

A Lei 9.605/98 evolui no sentido de ampliar 
a responsabilização antes só das pessoas físicas para 
agora também das pessoas jurídicas. Sabe-se que 
a conceituação de crime de maus-tratos atinge o 
sofrimento físico ou mental do animal. Desta maneira, 
a noção do Código Civil de 1916, que relegavam a 
eles a condição de objetos, é ultrapassada. Sendo até 
entendido por importantes vozes da doutrina serem 
eles “sujeitos de direitos” (BALIZARDO, 2015, p. 8).

É inegável a necessidade do ordenamento 
jurídico pátrio e mundial evoluir quanto aos 
direitos dos animais. A Alemanha é um dos países 
que resposta e sai na frente ao conceder direitos aos 
animais.

3.1 STATUS MORAL DO ANIMAL
A indústria alimentícia é desconhecida por 

parte do grande público. Ela possui uma criação 
de animais violenta, dolorosa e sofrida, sendo esta 
substituída, como é apresentada no filme, por um 
cenário falso de respeito aos animais.

Peter Singer, filósofo australiano que atua 
na área de ética por uma perspectiva utilitarista 
e ademais, um grande defensor dos animais, 
em seu livro, Libertação Animal, faz relatos dos 
procedimentos (abomináveis) de criação intensiva. 
Segue um trecho do da criação suína (2004, p. 103):

Encontram-se circunscritas de uma forma 
muito limitativa nas fases de prenhez e parto. 
Enquanto estão prenhes, são geralmente 
fechadas em compartimentos metálicos 
individuais com 60 centímetro de largura e 
cento e oitenta centímetros de comprimento, 
ou seja, pouco maiores do que a própria 
porca; ou podem ser presas por uma correnta 
colocada à volta do pescoço; ou podem estar 
em compartimentos e, ainda assim, com a 
corrente. Vivem assim durante dois ou três 
meses. Durante todo este tempo, não podem 
andar mais do que um único passo para frente 
e para trás, não podem voltar-se ou fazer 
exercício de qualquer outro tipo.
Uma vez mais, são razões de poupança de 
alimento e trabalho que justificam esta forma 
brutal de reclusão solitária.

Singer expõe que os animais comem uns 
aos outros e mesmo assim os seres humanos não 
deveriam comê-los. Ele assegura que os animais 
matam por necessidade, já para os humanos é 
evitável comer carne. Além disso, os animais não 
possuem capacidade de reflexão acerca de alternativas 
propostas a eles e nem avaliar a respeito da ética de 
sua alimentação. Outrossim, o filósofo discorre sobre 
existir uma lei natural de que os mais fortes devoram 
os mais fracos. Ele aponta dois erros. O erro de 
fato deve-se ao nosso consumo não fazer parte do 
processo natural, e sim de uma produção industrial. 
E o erro de raciocínio, pois ser natural não significa 
ser correto (1998, p. 81, 82).

O conflito de ideias acerca dos direitos 
dos animais tem como núcleo a questão do status 
moral de um animal (LIOU, 2010). Peter Singer 
evoca o princípio fundamental da igualdade, o qual 
considera a igualdade de todos os seres humanos e, 
afirma que se a usamos como uma sólida base moral 
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para as relações com outros seres humanos, temos o 
dever de usá-la como uma sólida base moral para as 
relações com os animais. A respeito do sofrimento 
de um ser, o princípio determina não o ignorar 
independentemente da natureza do ser (1998, p. 65).

Stephanie Liou explana que o status moral 
provém da capacidade de sofrer ou de gozar a vida, 
e os animais são capazes de sentir dor e sentir prazer, 
depreendendo assim que os animais não humanos 
têm precisamente o mesmo status moral que os 
humanos e possuem o direito a tratamento igual.

Um estudo da Universidade Queen (Belfast) 
atesta que os caranguejos têm predição de dor, como 
também mantém uma memória disso e que não 
respondem a estímulos nocivos por reação reflexa, 
como acreditava-se. Segue o procedimento da 
pesquisa (ELWOOD, MAGEE, 2016, p. 31):

Here we examine the responses of hermit crabs to 
electric shock within their shell when also exposed 
to predator or non-predator odours or to no 
odour. The electric shocks start with low voltage 
but increase in voltage with each repetition 
to determine how odour affects the voltage at 
which the shell is abandoned. There was no 
treatment effect on the voltage at which hermit 
crabs left their shells, however, those exposed 
to predator odours were less likely to evacuate 
their shells compared with no odour or low 
concentrations of non-predator odour. However, 
highly concentrated non-predator also inhibited 
evacuation4.

A pesquisa consistia em proporcionar ao 
animal uma forma de escapar do estímulo, por 
meio de choques elétricos, mas também mudar o 
custo potencial de evitação. E o resultado foi que 
a evitação mudou com o custo potencial, sendo 
indiscutível se tratar de um processo decisório. 
Provando com isso, o comportamento não ser um 
simples reflexo. Destarte, o animal possui capacidade 
de consideração dos possíveis maus tratos a que lhe 
é imposto e consequentemente possue capacidade de 
sentir dor.

Ao disponibilizar menos status moral a 
animais do que humanos, caracteriza-se uma forma 
de preconceito chamada de “especismo”. Ela consiste 
em conferir direitos distintos em conformidade com 
a afiliação a determinada espécie. Acerca de outros 
4. Aqui nós examinamos as respostas dos caranguejos eremitas ao choque 

elétrico dentro de sua casca quando também expostos a odores predadores 
ou não-predadores ou a nenhum odor. Os choques elétricos começam 
com baixa voltagem, mas aumentam em voltagem a cada repetição, para 
determinar como o odor afeta a voltagem na qual a casca é abandonada. 
Não houve efeito do tratamento na tensão em que os caranguejos-eremita 
deixaram suas conchas, no entanto, aqueles expostos a odores predadores 
foram menos propensos a evacuar suas cascas em comparação com nenhum 
odor ou baixas concentrações de odor não-predador. No entanto, o não-
predador altamente concentrado também inibiu a evacuação.

preconceitos tidos como naturais há alguns anos, 
entende-se atualmente que ser de uma determinada 
raça ou gênero não permite anunciar que as 
outras pessoas tenham um status moral inferior. 
E, considerando os direitos dos animais, apenas 
por sermos humanos não é razão satisfatória para 
anunciar os animais menos valorosos moralmente.

Alguns filósofos alegam a existência de uma 
comunidade moral. Para eles, comunidade moral 
é um grupo de indivíduos que compartilham 
certas características em comum. Pertencendo a 
esta comunidade, seus integrantes arrogam certas 
responsabilidades entre eles e também direitos 
específicos.

Considerando os animas seres sem capacidade 
de cognição e além disso, não possuidores de plena 
autonomia, em razão dos animais não escolherem 
racionalmente seus propósitos específicos de vida, 
eles não fazem parte da comunidade moral. Por não 
fazerem parte, argumenta-se que os seres humanos 
possuem nada mais do que obrigações limitadas 
para com eles. Sob este prisma, seria desnecessário 
para nós garantirmos aos animais todos os direitos 
humanos.

Entretanto, este argumento possui um vício, 
pois alguns seres humanos não possuem os requisitos 
para pertencerem a comunidade moral, como por 
exemplo os bebês e deficientes mentais. Portanto, 
de acordo com os filósofos defensores da ideia de 
comunidade moral, estas pessoas devem ser tratadas 
sem o respaldo dos direitos humanos fundamentais. 
Como sabemos, esta ideia é rejeitada e a que prevalece 
é a destes indivíduos serem incluídos na comunidade 
moral por causa da íntima relação com os requisitos 
(LIOU, 2010).

4 CASOS MARY ELLEN WILSON E HARRY BERGER

Daniel Braga Lourenço, em seu artigo 
científico, explica os casos Mary Ellen Wilson e 
Harry Berger, os quais consistem no uso da legislação 
de proteção animal para a tutela da integridade 
da pessoa humana. O autor, desta forma, cita a 
possibilidade de fazer o inverso. Podendo utilizar 
instrumentos de tutela dos direitos humanos para 
serem empregados aos animais.

Em síntese, Mary Ellen Wilson foi uma 
menina nascida em 1864, na cidade de Nova Iorque. 
Aos 8 anos de idade sofria constantes abusos por seus 
pais adotivos, como falta de casacos nos dias de frio, 
dormir no chão, espancamentos e entre outros. Uma 
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vizinha chamada Etta Angell Wheeler, missionária 
metodista, procurou ajuda das autoridades, mas não 
obteve sucesso. Só alcançou êxito quando entrou 
em contato com Herny Bergh, líder do movimento 
de proteção dos animais e fundador da “Sociedade 
Americana  para  a  Prevenção  da  Crueldade contra 
Animais” (ASPCA). Para tirar a criança de sua casa 
e do poder de seus pais adotivos, o advogado da 
ASPCA, Elbridge T. Gerry, declarou: [...] se não há 
justiça para ela como criança, então pelo menos a 
protejamos como devemos proteger um animal que 
vive nas ruas [...] (PACE, 1995, apud LOURENÇO, 
p. 1666).

O próximo caso, tupiniquim, foi o de um 
preso político sofrendo tortura. No período do 
Estado Novo, faltavam instrumentos jurídicos para a 
proteção dos direitos fundamentais e isso dificultava a 
defesa do alemão Harry Berger por parte do advogado 
Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Para isso, Sobral 
Pinto utilizou a decisão dada pelo juiz paranaense 
Antonio Leopoldo dos Santos a João Mansur Karan 
a 17 dias de prisão e multa por ter agredido e matado 
um cavalo de sua propriedade. O advogado aplicou 
o Decreto de Proteção e Defesa dos Animais, Dec. 
24.645/34 para conseguir a revisão da condição de 
Berger (LOURENÇO, 2018, p. 1670, 1671).

Deduz-se, por conseguinte, que os casos de 
Mary Ellen Wilson e Harry Berger são

representativos para demonstrar a 
intercomunicação legislativa referentes a proteção 
jurídica e punição a abusos dos sujeitos passivos 
homens e animais.

4.1 STF NO JULGAMENTO EXTRAORDINÁRIO Nº 
153531/SC

O julgamento extraordinário nº 153531/SC 
do STF repousou no embate entre a manifestação 
cultural da farra do boi praticada em Santa Catarina 
e vedação de tratamento cruel contra os animais. 
Ele partiu de duas análises: a primeira, a garantia do 
pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às 
fontes de cultura nacional protegidos pelo art. 215 da 
Constituição Federal e, a outra, proibição da prática 
de atos cruéis aos animais, presente no artigo 225.

Embora o STF não tenha assumido posição 
a respeito dos animais serem sujeitos de direito, foi 
marcante no sentido de quebrar com a perspectiva 
antropocêntrica e racionalista e assentir ser a 
vida animal detentora de um fim em sim mesmo, 
conferindo-lhe dignidade própria e lhe outorgando 

um valor intrínseco (ARMANDO, 2014, p. 181). 
Isto pode ser confirmado com um fragmento do 
artigo de Nicanor Henrique Netto Armando (2014, 
p. 174):

Há uma passagem no acórdão em que o relator, 
embora não o tenha feito expressamente, 
sinaliza reconhecer dignidade e direitos 
próprios aos animais, dotando-os de valor 
intrínseco e não apenas utilitarista, superando 
a perspectiva antropocêntrica que é o apanágio 
da formulação Kantiana, segundo a qual os  
deveres para com a Natureza não passariam na 
verdade, de um conjunto de deveres indiretos 
para com a própria humanidade.

É possível observar conjuntamente nesta 
decisão, a concessão de uma dimensão ecológica da 
dignidade humana e a declaração do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito humano 
fundamental (ARMANDO, 2013, p. 171).

4.2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
(ADI) 1856

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI)1856 tratou sobre constitucionalidade da 
lei estadual nº 2.895/98, do Rio de Janeiro, que 
permitia a prática de rinha de brigas de galo, esta 
consiste na competição entre “galos combatentes”. 
O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a 
inconstitucionalidade da referida lei por todos os 
ministros da Corte. O debate examinou a afronta 
ao artigo 225, caput, parágrafo 1º, inciso VII, da 
Constituição Federal, que veda os atos que sujeitam 
os animais a crueldade (NOTÍCIAS, 2011, s.p.) em 
face da suposta manifestação cultural.

O ministro Ayres Britto fez considerações 
importantes do artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII 
da Constituição Federal, observado a seguir (REDIR 
STF, 2011, p. 323, 325):

[...] Se prestarmos atenção ao texto, data vênia, 
vamos perceber que esse dispositivo não vem 
isolado; ele não veio num piscar de olhos do 
constituinte, digamos assim, de rompante; ele 
faz parte de todo um contexto constitucional, 
que principia com o próprio preâmbulo da 
nossa magna Carta, que fala de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos. [...]
Aliás, eu até diria que uma Constituição 
promulgada explicitamente sob a 
proteção de Deus é absolutamente 
repelente desse tipo de autoexecução de 
animais entre si. [...]
Agora, eu só quero terminar dizendo o 
seguinte: essa crueldade, caracterizadora de 
tortura, manifesta-se no uso do derramamento 
de sangue e da mutilação física como um meio, 
porque o fim é a morte. O jogo só vale se for 
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praticado até a morte de um dos contendores, 
de um dos galos, que são seres vivos. Quer 
dizer, é um meio. Derramar sangue e mutilar 
fisicamente o animal não é sequer o fim. O fim 
é, verdadeiramente, a morte de cada um deles; 
a briga até a exaustão e a morte. E não se pode 
perder a oportunidade para que a Suprema 
Corte manifeste o seu repúdio,com base na 
Constituição, a esse tipo de prática, que não é 
esporte nem manifestação de cultura. [...]

O ministro Celso de Mello notou a 
semelhança com a ADI 2514 que também discorreu 
da constitucionalidade da lei catarinense a respeito 
do permissivo à prática de rinhas de brigas de 
galo. Como foi da mesma maneira considerada 
inconstitucional, o jurista atesta ser a jurisprudência 
do Supremo amplamente favorável a condenar 
prática cruéis aos animais, indo ao encontro do 
mandamento constitucional (NOTÍCIAS, 2011, 
s.p.).

4.3 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
(ADI) 4.983

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI)  
4.983 abordou sobre a constitucionalidade da Lei 
15.299/2013 do estado do Ceará. Esta lei permitia a 
prática da vaquejada, a qual consiste em dois vaqueiros 
montados a cavalo derrubar o boi puxando-o pelo 
rabo. Segundo o ministro Marco Aurélio, “[...] 
laudos técnicos contidos no processo demonstram 
consequências nocivas à saúde dos animais: fraturas 
nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos 
sanguíneos, eventual arrancamento do rabo e 
comprometimento da medula óssea. Também os 
cavalos, de acordo com os laudos, sofrem lesões [...]” 
(STF, 2016, s.p.)

O debate era a respeito de dois direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 
A primeira vertente em discussão era a proteção 
da fauna e da flora que garante o direito ao meio 
ambiente sadio e equilibrado, conforme é assegurado 
pelo artigo 225 da Carta Magna. A outra vertente, 
correspondia a garantia ao pleno exercício dos direitos 
culturais, previsto no artigo 215 (COUTINHO, 
2017, s.p.).

O ministro Roberto Barroso, apoiador 
do pedido de inconstitucionalidade, defendeu a 
proteção aos animais como norma autônoma, que 
se fundamenta além do contexto ecológico ou 
preservacionista. Para o jurista, a proteção tem valor 
moral. Para isso, o sofrimento animal é suficiente, 
sem dependência do equilíbrio ambiental. E, por 

fim, assegurou a vaquejada possuir somente função 
de entretenimento (COUTINHO, 2017, s.p.).

CONCLUSÃO

Depreende-se do trabalho exposto o 
consumismo não ser viável para um consumo 
sustentável. Comprovou os atos cruéis aos animais 
serem causadores de violência na sociedade humana, 
tornando as pessoas indiferentes ao sofrimento. 
Também houve o entendimento do dinheiro minar 
a moralidade, transformando as pessoas antiéticas no 
ato de consumo de produtos de origem animal. E 
ainda, o consumo é um círculo vicioso na busca de 
felicidade e satisfação pessoal.

O próximo passo do trabalho discorreu sobre a 
proteção animal resultar na interpretação majoritária 
do artigo 225 ser inconstitucional e do artigo 32 da 
Lei 9.605/98 alcançar também a pessoa jurídica.

A análise do status moral do animal deu o 
permissivo para concluir serem eles portadores do 
mesmo status moral que os humanos, portanto 
possuem direito a tratamento igual. O estudo da 
Universidade Queen (Belfast) foi elucidativo para 
completar a noção de possuírem o status moral igual.

O estudos dos casos Mary Ellen Wilson e 
Harry Berger serviu para saber da possibilidade da 
tutela dos direitos humanos ser usada igualmente para 
os animais e o julgamento extraordinário nº 153531/
SC do STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI)1.856 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 4.983 foram imprescindíveis para notar a 
favorável posição da jurisprudência em adotar a tese 
de proteção aos maus-tratos contra os animais.

A partir disso, pode-se inferir que os animais 
são seres dotados de capacidade de sofrer e de gozar 
a vida e, assim, deve-se deter as práticas de maus-
tratos e abusos contra os animais, buscando uma 
realidade de concreta proteção jurídica desses seres. 
Expandindo a percepção moral será possível uma 
proteção além da proteção legal, alcançando a 
efetividade.

Por fim, constata-se a notória importância 
da discussão trazida pelo filme Okja. E como Paul 
McCartney já exprimiu, se os abatedouros tivessem 
paredes de vidros, todos seriam vegetarianos.

REFERÊNCIAS

ARMANDO, Nicanor Henrique Netto. A vedação 
de tratamento cruel contra os animais versus direitos 



160

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

culturais: breve análise da ótica do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do Recurso Extraordinária nº 
153531/SC. Desenvolvimento e Meio Ambiente. v.29, 
p. 171-183, abr. 2014. Disponível em: https://revistas.
ufpr.br/made/article/view/ 32568/22444. Acesso em: 
21 de abril de 2019.

BALIZARDO, Eloisa. Cartilha de defesa animal. 2015. 
Disponível em: http:// www.mpsp.mp.br/portal/page/
portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf. 
Acesso em: 21 de abril de 2019.

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a 
transformação das pessoas em mercadorias, Tradução: 
Carlos Alberto Medeiros. 1 ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2008.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil: Promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.
htm. Acesso em 17 de abril de 2018.

BUENO, Chris. A insustentável sociedade de consumo. 
Disponível em: http:// comciencia.scielo.br/scielo.php?

s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 1 5 1 9 -
76542008000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es. 
Acesso em 22 de abril de 2019.

COUTINHO, Rosinei. Supremo decidiu sobre conflito 
entre direitos. Disponível em: https://www12.senado.
leg.br/emdiscussao/edicoes/vaquejada/vaquejada/
supremo-decidiu- sobre-conflito-entre-direitos. Acesso 
em: 21 de abril de 2019.

DOS SANTOS, Eduardo Alexandre Amaral. O 
consumismo como um novo iluminismo: a panacéia do 
consumo na contemporaneidade. 2006. Disponível em: 
https://core.ac.uk/ download/pdf/30369393.pdf. 
Acesso em: 19 de abril de 2019.

ELWOOD, Robert; MAGEE, Barry. Trade-offs 
between predator avoidance and electric shock avoidance 
in hermit crabs demonstrate a non-reflexive response 
to noxious stimuli consistent with prediction of pain. 
Behavioural Processes. v. 130, p. 31-35. Disponível 
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S037663571630153X?via%3Dihub. Acesso em: 18 de 
abril de 2018.

FERRI, Caroline; ROSSETTO, Daísa Rizzotto. 
Modernidade e consumo: a vida animal como objeto 
de testes. Revista Brasileira de Direito Ambiental. v. 
9, n. 17, p. 43-59. São Paulo: Fiuza, set.-dez. 2014. 
Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/
RBDA/ article/view/12983/9279. Acesso em: 20 de 
abril de 2019.

JACOBI, Pedro. Sustentabilidade ambiental, consumo e 
cidadania. Disponível em: http:// www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1414-753X2006000100010&script=sci_

arttext. Acesso em 22 de abril de 2019.

LIMA, Carolina Carneiro. COSTA, Beatriz Souza. A 
rinha de galos, o direito dos animais e o meio ambiente na 
ótica do STF – uma análise da ADI 1856/RJ. Revista do 
Direito Público. Londrina, v.10, n.3, p.91-118, set/dez. 
2015. Disponível em: http://www.uel.br/ revistas/uel/
index.php/direitopub/article/download/22344/17604. 
Acesso em: 22 de abril de 2019.

LIOU, Stephanie. The ethics of animal experimentation. 
2010. Disponível em: http:// web.stanford.edu/group/
hopes/cgi-bin/hopes_test/animal-research/. Acesso em: 
17 de abril de 2018.

LOURENÇO, Daniel Braga. Conexões históricas entre 
a proteção humana e a tutela jurídica dos animais: 
os casos de Mary Ellen Wilson e Harry Berger. Revista 
Jurídica Luso-Brasileira. ano 4, n. 6, p. 1659-1678. 
Lisboa, 2018. Disponível em: https:// www.academia.
edu/37706726/ Historical_connections_between_
the_legal_protection_of_animals_and_humans_the_
case_of

_Harry_Berger_and_Mary_Ellen_Wilson. Acesso em: 
20 de abril de 2019.

LOURENÇO, Daniel Braga. OLIVEIRA, Fábio Corrêa 
Souza de. Sustentabilidade; economia verde; direito dos 
animais; ecologia profunda: algumas considerações. Revista 
do Instituto do Direito Brasileiro. Ano 1, p. 365-404. 
Lisboa, 2012. Disponível em: https:// www.academia.
edu/8288039/ Sustentabilidade_Economia_Verde_e_
Direito_dos_Animais_Algumas_Considerações.

Acesso em: 20 de abril de 2019.

LOURENÇO, Daniel Braga. TURRA, Marcelo 
Dealtry. O direito dos animais no Brasil. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
o-direito-dos-animais-no- brasil/. Acesso em: 19 de 
abril de 2019.

NOTÍCIAS STF. Site do Supremo Tribunal 
Federal. Brasília-DF. Disponível em: http:// 
www.stf. jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=326838. Acesso em: 21 de abril de 
2019.

NOTÍCIAS STF. Site do Supremo Tribunal 
Federal. Brasília-DF. Disponível em: http:// 
www.stf. jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=180541. Acesso em: 22 de abril de 
2019.

QUEIROZ, Tais. Consumo, consumismo e seus impactos 
no meio ambiente. 2015. Disponível em: http://
www.recicloteca.org.br/consumo/consumo-e-meio-
ambiente/. Acesso em 20 de abril de 2019.

SHAW, Julia. Por que pessoas que abominam crueldade 
com animais comem carne?. 2019. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/amp/vert-

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037663571630153X?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037663571630153X?via%3Dihub
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2006000100010&amp;script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2006000100010&amp;script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2006000100010&amp;script=sci_arttext
http://www.uel.br/
http://www.academia.edu/37706726/
http://www.academia.edu/37706726/
http://www.academia.edu/8288039/
http://www.academia.edu/8288039/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=180541
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=180541
http://www.recicloteca.org.br/consumo/consumo-e-meio-ambiente/
http://www.recicloteca.org.br/consumo/consumo-e-meio-ambiente/
http://www.recicloteca.org.br/consumo/consumo-e-meio-ambiente/
http://www.bbc.com/portuguese/amp/vert-fut-47701819


161

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

fut-47701819. Acesso em: 20 de abril de 2019.

SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Princípios de 
proteção animal na Constituição de 1988. Revista de 
Direito Ambiental. v. 80, ano 20, p. 17-57. São Paulo: 
Ed. RT, out.-dez. 2015.

SINGER, Peter. Ética prática. 2. ed. - São Paulo: 
Martins Fontes, 1998.

SINGER, Peter. Libertação animal. - Porto Alegre: 
Lugano, 2004.

THØGERSEN, John. Unsustainable consumption 
basic causes and implications for policy. European 
Psychologist. v. 19, p. 84-95, jan. 2014. Disponível 
em: https:// econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1016-
9040/a000176. Acesso em: 22 de abril de 2019.

http://www.bbc.com/portuguese/amp/vert-fut-47701819

	CAPA
	CONTEÚDO
	A BIOÉTICA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
	BIOETHICS AS A TOOL TO COMBAT PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN
	Mariana Franco Cruz
	Valéria Silva Galdino Cardin


	A VULNERABILIDADE DA MULHER NEGRA NO BRASIL À LUZ DO FEMINISMO INTERSECCIONAL
	THE VULNERABILITY OF THE BLACK WOMAN IN BRAZIL IN THE LIGHT OF INTERSECTIONAL FEMINISM
	Paula Camargo de Lima
	Tereza Rodrigues Vieira


	BIOÉTICA E CINEMA: UMA ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE A QUESTÃO DA INTERNALIZAÇÃO DO PRECONCEITO NO FILME ME CHAME PELO SEU NOME
	Tereza Rodrigues Vieira
	Alexandre Cesar Rodrigues da Silva

	DO CENÁRIO BRASILEIRO QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS LGBT+: DA OMISSÃO LEGISLATIVA À PROTEÇÃO JUDICIAL E DA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
	BRAZILIAN SCENARIO ON RECOGNITION OF LGBT+ RIGHTS: FROM THE LEGISLATIVE OMISSION TO JUDICIAL PROTECTION AND THE POSSIBILITY OF INTERVENING THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
	Juliana Luiza Mazaro
	 Valéria Silva Galdino Cardin


	DA PROIBIÇÃO DA DOAÇÃO DE SANGUE NO BRASIL POR HOMENS GAYS EM FACE DO DIREITO À NÃO DISCRIMINAÇÃO
	THE JURISDICTIONAL CUSTODY OF HOMOSEXUAL MEN ON THE PROHIBITION OF BLOOD DONATION IN BRAZIL
	Raynan Henrique Silva Trentim
	Tereza Rodrigues Vieira


	ACERCA DO USO DO NOME SOCIAL NO AMBIENTE ESCOLAR: A DISCRIMINAÇÃO, OS REGISTROS, E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
	ABOUT THE USE OF SOCIAL NAME IN THE SCHOOL ENVIRONMENT: DISCRIMINATION, RECORDS, AND DIGNITY OF THE HUMAN PERSON
	 Ana Claudia Rossaneis
	Samuel Antonio de Camargo Rangel


	A INTERSEXUALIDADE NO BRASIL: OMISSÃO LEGISLATIVA VERSUS DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
	INTERSEXUALITY IN BRAZIL: LEGISLATIVE OMISSION VERSUS DIGNITY OF THE HUMAN PERSON
	Anara Rebeca Ciscoto Yoshioka
	Celina Rizzo Takeyama


	O TRATAMENTO DISPENSADO ÀS CRIANÇAS INTERSEX SOB A ÓTICA DA BIOÉTICA E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
	OF THE TREATMENT OF INTERSEX CHILDREN UNDER THE BIOETHICS AND PERSONALITY RIGHTS
	Jamille Bernardes da Silveira Oliveira dos Santos
	Valéria Silva Galdino Cardin


	DA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR DOS TRANSEXUAIS
	THE VIOLATION OF THE RIGHT TO FAMILY PLANNING OF THE TRANSSEXUALS
	Giovana Merotti Costa


	A EFETIVIDADE DO DIREITO AO NOME DO TRANSEXUAL COMO TUTELA DA SUA DIGNIDADE
	THE EFFECTIVENESS OF THE RIGHT TO THE NAME OF THE TRANSEXUAL AS A GUARANTEE OF ITS DIGNITY
	Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão
	Mariana Vida Piedade


	TRANSGÊNEROS: A IDENTIDADE DE GÊNERO COMO UM DIREITO PERSONALÍSSIMO
	Nathan Pereira Cavalheiro
	Juliana Rizzo da Rocha Loures Versan


	O DIREITO AO ACESSO À TECNOLOGIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NO FILME CÓDIGO DE HONRA
	THE RIGHT TO ACCESS TO SAFETY TECHNOLOGY IN NURSING PROFESSIONAL WORK ON THE FILM PUNCTURE
	Nicole Naiara Schmitz
	Tereza Rodrigues Vieira


	 O USO DA INTERNET COMO MEIO DE MERCANTILIZAÇÃO DE ÓRGÃOS HUMANOS À LUZ DO BIODIREITO E DA BIOÉTICA
	THE USE OF THE INTERNET AS A MEAN OF THE MARKETING OF HUMAN ORGANS IN THE LIGHT OF THE BIOLAW AND THE BIOETHICS
	Thiago Campos Macedo
	Tereza Rodrigues Vieira


	MOVIMENTO ANTIVACINAS: O DIREITO À AUTONOMIA EM FACE DO PRINCÍPIO DA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL
	ANTI-VACCINATION MOVEMENT: THE AUTONOMY OF THE INDIVIDUAL IN FACE OF THE PRINCIPLE OF RESPONSIBLE PARENTALITY
	Raíssa Arantes Tobbin


	DIREITOS DA PERSONALIDADE E ANIMAIS NÃO HUMANOS
	PERSONALITY AND NON-HUMAN ANIMAL RIGHTS
	Thaiele de Souza Costa
	Antonio Lorenzoni Neto


	OKJA E O DIREITO DOS ANIMAIS
	OKJA AND THE LAW OF ANIMALS
	Laura Pedott



