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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como problema central a seguinte indagação: como a participação mínima 

dos sexos nas candidaturas eleitorais deve obrigatoriamente considerar as pessoas transgêneras, 

ou seja, as travestis, os transexuais e os intersexuais, de acordo com sua condição sexual e de 

gênero, por autopercepção? Faz-se um estudo sobre a necessária observação pelos partidos 

políticos dos critérios legais, regulamentares, jurisprudenciais e doutrinários em relação aos 

percentuais mínimos necessários à participação dos sexos, na escolha de candidaturas nas 

eleições proporcionais. Essa participação mínima dos sexos deve obrigatoriamente considerar 

as pessoas transgêneras, ou seja, as travestis, os transexuais e os intersexuais, de acordo com 

sua condição sexual e de gênero, por autopercepção. O partido político é instituição de duplo 

viés no sistema jurídico pátrio, estando ao mesmo tempo incorporado como pessoa jurídica 

amparada pela força normativa civilista brasileira e também alçada à condição de elemento 

estrutural e de manutenção das bases político-democráticas do Brasil. Isso porque as 

agremiações partidárias também possuem o papel maior e essencial de instituições 

constitucionais e políticas necessárias à manutenção do sistema jurídico e democrático 

brasileiro, que finda por garantir inclusive a manutenção da eficácia do próprio Direito Civil e 

Eleitoral. A inclusão das cidadãs e cidadãos transgêneros nas cotas de sexo, conforme sua 

autopercepção, cumpre o mandamento fundamental constitucional de respeito à dignidade da 

pessoa humana, certificado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como 

reafirma os direitos da personalidade, direitos esses pilares das normas de direito privado. A 

pesquisa procura analisar a importância da ampliação da presença de travestis, transexuais e 

intersexo na vida política nacional, tanto em termos de representatividade, quando no 

engajamento na tarefa de solucionar os problemas nacionais, em especial, o da desigualdade 

existente no Brasil, mediante desenvolvimento orientado na dignidade humana. Adota-se uma 

linha de pesquisa teórico-qualitativa, com análise de fontes bibliográficas, leis, regulamentos e 

jurisprudência. 

 

Palavras-chave: Cotas Eleitorais. Sexo. Partido Político. Pessoas Transgêneras. Direitos da 

Personalidade.  
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ABSTRACT 

 

This survey has the following central problem: how should the minimum participation of the 

sexes in the electoral candidacies necessarily consider transgender people, that is, 

transvestites, transsexuals and intersexuals, according to their sexual and gender condition, by 

self-perception? A study is carried out on the necessary observation by political parties of the 

legal, regulatory, jurisprudential and doctrinal criteria in relation to the minimum percentages 

necessary for the participation of the sexes in the choice of candidates in proportional elections. 

This minimum participation of the sexes must obligatorily consider transgender persons, that 

is, transvestites, transsexuals and intersexuals, according to their sexual and gender condition, 

by self-perception. The political party is a double-biased institution in the homeland legal 

system, being at the same time incorporated as a legal person supported by the Brazilian civilist 

normative force and also as a structural element and maintenance of the political-democratic 

bases of Brazil. This is because the party associations also have the greater and essential role 

of constitutional and political institutions necessary for the maintenance of Brazil's legal and 

democratic system, which ends up even guaranteeing the maintenance of the effectiveness of 

Civil and Electoral Law itself. The inclusion of transgender citizens in sex quotas, according 

to their self-perception, fulfills the fundamental constitutional commandment of respect for the 

dignity of the human person, certified by the understanding of the Supreme Court, as well as 

reaffirming the rights of the personality, rights that are the pillars of private law norms. The 

research seeks to analyze the importance of expanding the presence of transvestites, 

transsexuals and intersexes in national political life, both in terms of representativeness and in 

engaging in the task of solving national problems, especially that of inequality in Brazil, 

through development oriented to human dignity. A line of theoretical-quitative research is 

adopted, with analysis of bibliographic sources, laws, regulations and jurisprudence. 

 

Keywords: Electoral Quotas. Sex. Political Party. Transgender People. Personality Rights. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Umfrage hat folgendes zentrales Problem: Wie sollte die Mindestbeteiligung der Sex an 

den Wahlkandidaturen notwendigerweise Transgender-Menschen, also Transvestiten, 

Transsexuelle und Intersexuelle, entsprechend ihrer sexuellen und geschlechtlichen 

Beschaffenheit, nach ihrem Selbstverständnis berücksichtigen? Es wird eine Studie über die 

notwendige Beachtung der gesetzlichen, regulatorischen, rechtswissenschaftlichen und 

doktrinären Kriterien durch die politischen Parteien in Bezug auf die notwendigen 

Mindestprozentsätze für die Beteiligung der Sex an der Wahl der Kandidaten bei 

Verhältniswahlen durchgeführt. Diese Mindestbeteiligung der Sex muss notwendigerweise 

Transgender-Personen, das heißt Transvestiten, Transsexuelle und Intersexuelle, entsprechend 

ihrer sexuellen und geschlechtlichen Beschaffenheit, nach ihrem Selbstverständnis 

berücksichtigen. Die politische Partei ist eine doppelt parteiische Institution in der heimischen 

Rechtsordnung, da sie gleichzeitig als juristische Person, die von der brasilianischen zivilen 

normativen Kraft unterstützt wird, und auch als strukturelles Element und Aufrechterhaltung 

der politisch-demokratischen Grundlagen Brasiliens aufgenommen wird. Dies liegt daran, 

dass die Parteiverbände auch die größere und wesentliche Rolle der verfassungsmäßigen und 

politischen Institutionen haben, die für die Aufrechterhaltung des brasilianischen Rechts- und 

Demokratiesystems notwendig sind, was letztendlich die Wirksamkeit des Zivil- und Wahlrechts 

selbst garantiert. Die Einbeziehung von Transgender-Bürgern in die Sexquoten, entsprechend 

ihrer Selbstwahrnehmung, erfüllt das fundamentale Verfassungsgebot der Achtung der Würde 

der menschlichen Person, das durch das Verständnis des Obersten Gerichtshofs bestätigt wird, 

sowie die Bekräftigung der Rechte der Persönlichkeit, Rechte, die die Säulen der 

privatrechtlichen Normen sind. Die Forschung versucht zu analysieren, wie wichtig es ist, die 

Präsenz von Transvestiten, Transsexuellen und Intersexuellen im nationalen politischen Leben 

zu erweitern, sowohl in Bezug auf die Repräsentativität als auch in Bezug auf das Engagement 

bei der Aufgabe, nationale Probleme zu lösen, insbesondere das der Ungleichheit in Brasilien, 

durch eine an der Menschenwürde orientierte Entwicklung. Es wird eine Linie der theoretisch-

qualitative Forschung mit Analyse von bibliographischen Quellen, Gesetzen, Vorschriften und 

Rechtsprechung angenommen. 

 

Schlüsselwörter: Wahlquoten. Sex. Politische Partei. Transsexuelle Menschen. 

Persönlichkeitsrechte.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa assume o estudo sobre o processo de observação pelos partidos políticos 

dos critérios legais, jurisprudenciais e doutrinários relacionados aos percentuais mínimos 

necessários à participação dos sexos, na escolha de candidaturas nas eleições proporcionais. 

Como a participação mínima dos sexos deve obrigatoriamente considerar as pessoas 

transgêneras, ou seja, as travestis, os transexuais e os intersexuais, de acordo com sua condição 

sexual e de gênero, por autopercepção? 

Para responder a referida pergunta, durante a pesquisa, analisa-se o partido político 

como uma instituição de duplo viés no sistema jurídico pátrio, estando ao mesmo tempo 

incorporada como pessoa jurídica amparada pela força normativa civilista brasileira e também 

alçada à condição de elemento estrutural e de manutenção das bases político-democráticas do 

Brasil. 

Vê-se que os partidos políticos são pessoas jurídicas com autonomia civil, desde que 

sempre preservando a sua função social. Percebe-se também que as agremiações partidárias 

possuem o papel maior e essencial de instituições constitucionais e políticas necessárias à 

manutenção do sistema jurídico e democrático brasileiro, que finda por garantir inclusive a 

manutenção da eficácia do próprio Direito Civil e Eleitoral. 

Ressalte-se, ainda, que os direitos da personalidade amparam as questões advindas da 

sexualidade de cada um, manifestada através da identidade de gênero e da orientação sexual. 

Ditos direitos da personalidade estão consolidados como direitos fundamentais, nos termos da 

Constituição Federal de 1988. Assim sendo, tais garantias devem ser observadas e utilizadas 

concretamente em prol da inclusão política das minorias de gênero, historicamente 

marginalizadas. 

De forma alinhada e fortalecedora, ditos direitos da personalidade encontram guarida 

nos direitos humanos, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além 

mais, o que se pretende ao adentrar no tema abordado é consolidar informações e agrupar 

argumentos, caso seja possível, a fim de possibilitar a representatividade política aos 

transgêneros, objetivando o desenvolvimento e fortalecimento das liberdades individuais, 

jurídicas e políticas, tendo como consequência o desenvolvimento das diversas instituições 

sociais, cujo progresso depende da valorização das pessoas que as formam e as mantêm. Visa-

se também a manutenção da própria existência do Direito Público e Privado, enquanto 

disciplina inserida num sistema jurídico e democrático de manutenção da estrutura social, 

enquanto elo de justiça eficaz para todas as pessoas. 
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O trabalho objetiva analisar a possibilidade de inclusão das cidadãs e cidadãos 

transgêneros nas cotas de sexo, conforme sua autopercepção, de forma concreta, cumprindo o 

mandamento fundamental constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, certificado 

pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como reafirmando os direitos da 

personalidade, direitos esses pilares das normas de direito privado. Esse objetivo inicial finda 

por ensejar a ampliação da presença de travestis, transexuais e intersexo na vida política 

nacional, tanto em termos de representatividade, quando no engajamento indispensável à tarefa 

de solucionar os problemas nacionais, em especial, o da desigualdade existente no Brasil, 

mediante desenvolvimento orientado na dignidade humana. 

Quanto à questão metodológica, adota-se uma linha de pesquisa teórico-qualitativa, com 

análise de fontes bibliográficas, leis, regulamentos e jurisprudência, buscando adentrar nos 

principais assuntos relacionados ao tema investigado. Valoriza-se a visão interdisciplinar, uma 

vez que as questões relacionadas aos problemas e soluções da condição vivida pelas minorias 

de gênero necessitam da compreensão das searas do pensar humano, como a História, 

Antropologia, Medicina, Psicologia, dentre outras. Destaque-se que foi também realizada 

pesquisa por palavras-chave nos sistemas de busca da Justiça Eleitoral, a fim de coletar dados 

e jurisprudência, como se indicará detidamente no decorrer das investigações. 

Os escritos a que se propôs levar a cabo têm a intenção de ser de natureza aplicada, uma 

vez que se dedica à geração de conhecimento para solução de problema específico, recorrente 

no cotidiano cível-eleitoral, qual seja, os entraves impostos à mudança da realidade eleitoral e 

político-representativa decorrente da utilização da cotas de sexo para candidaturas nas eleições 

proporcionais em prol da população de travestis, transexuais e intersexuais. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, demora-se, por óbvio, nas questões atinentes às 

pessoas trans e à população considerada diversidade sexual e de gênero. Discorre-se sobre a 

história da diversidade de gênero e sexual, com foco nas pessoas transgêneras. Aborda-se 

conceitos vinculados à transgeneridade e às pessoas LGBT+. Evidencia-se o ramo do Direito 

Homotransafetivo como fomentar da inclusão jurídica e social dessas minorias. Promove-se 

reflexão sobre os direitos da personalidade e os Direitos Fundamentais como centros de 

proteção da diversidade de gênero. 

Por seu turno, o segundo capítulo estuda-se a função dos partidos políticos no sistema 

jurídico e democrático brasileiro. Assim sendo, reserva-se espaço para os partidos políticos, 

importantes instituições constitucionalmente previstas e de forte impacto no processo 

democrático brasileiro. Considerações também são feitas sobre o financiamento dos partidos 

políticos e das campanhas eleitorais, com o fito de fomentar o progresso político do país. 
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Chega-se, no terceiro capítulo, destacando o desenvolvimento do processo eleitoral que 

levou ao sistema das cotas de sexo “feminino”, genericamente apresentado sob o enfoco do 

sexo/gênero enquanto relacionada às pessoas cisgêneras. Esse é o pontapé inicial para se atingir 

a discussão do capítulo seguinte. 

Agora, por último, analisa-se como os partidos políticos devem concretizar a 

observância do sistema de cotas de sexo nas candidaturas das pessoas transgêneras. Discorre-

se sobre as candidaturas de pessoas travestis, transexuais e intersexuais e suas implicações, 

posto que as cotas refletem não somente na escolha inicial de candidatos nas convenções, mas 

geram efeitos em todo o processo eleitoral e até fora dele. Há uma seção onde se pontua 

detidamente as questões sobre as agremiações Partidárias e as cotas de sexo para transgêneros. 

Cita-se o Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e suas possíveis contribuições 

para a inclusão política das minorias de gênero. Imprescindível, ainda, evidenciar a visão do 

Poder Judiciário brasileiro, em especial o Judiciário Eleitoral, por meio de suas decisões em 

diversos casos, no que diz respeito às cotas de sexo para os transgêneros, e questões afins. 

Em complemento, optou-se por acrescentar o Anexo A que trata sobre regras contidas 

nas Resoluções do TSE para as Eleições 2020 relacionadas à cota de sexo/gênero para as 

pessoas trans e temas afins, conforme entende esta pesquisa. 

Foi dito assim como este trabalho se estrutura, revelando as balizas introdutórias para o 

que se deseja abordar. Agora passa-se ao desenvolvimento das questões tomadas como 

importantes, a fim de se chegar a um desfecho sobre o tema. 
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2 MARCO TEÓRICO: O DIREITO HOMOAFETIVO ENQUANTO 

CONCRETIZADOR DAS GARANTIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS DAS PESSOAS 

LGBTI+, EM ESPECIAL DAS PESSOAS TRANS 

 

Adaptando as considerações realizadas por Maria Berenice Dias (2017, p. 31), inicia-se 

afirmando que “há temas complicados de enfrentar, de debater, sobre os quais se posicionar”. 

A transgeneridade é um deles. “Além de ser uma realidade permeada de preconceito, parece 

que tem um efeito contagioso”. Quem se manifesta a favor do reconhecimento de direitos às 

pessoas transgêneras (travestis, transexuais e intersexuais), lésbicas, gays, bissexuais – 

população identificada pela sigla LGBT – é rotulado de homossexual e passa a ser alvo de toda 

sorte de discriminação. 

Segundo Dias (2017, p. 32), “é indispensável dar uma mirada à trajetória – verdadeiro 

calvário – a que ainda são submetidas as pessoas LGBTI. Na busca do reconhecimento de 

direitos, elas são alvo da mais perversa discriminação, que as leva à invisibilidade, ao serem 

excluídas da tutela jurídica estatal”. Continua defendendo que “ainda muito falta avançar para 

poder afirmar que se vive em um Estado Democrático de Direito que prioriza a dignidade 

humana e tem a liberdade e a igualdade como princípios fundantes”. Carece de justificação 

todas as omissões perpetradas por parcela do legislativo que ainda não atentou que a 

Constituição, desde o seu preâmbulo, assume o compromisso de assegurar uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Ao se abordar a luta pelo reconhecimento jurídico e político da identidade de gênero, 

inclusive dentro do próprio movimento LGBTI+, não se pode esquecer que “o conceito de 

gênero como categoria analítica, assim como a diferenciação entre sexo biológico, gênero e 

orientação sexual, dois debates fundamentais introduzidos por teorias feministas, constituem 

um importante ponto de partida para o pensamento e o ativismo transgênero” (LANZ, 2017, p. 

47). 

Assim sendo, este espaço seria uma ótima oportunidade de mostrar dados estatísticos 

oficiais do Estado brasileiro, tanto no aspecto populacional, quanto em termos de exclusão - 

violência, discriminação, remuneração etc. – das pessoas transgêneras. Entretanto, tais 

informações são prevalentemente inexistentes ou, nas poucas vezes em que apuradas, precárias, 

face à negligência, ainda vigente, da administração pública no incentivo de tal coleta. Tamanha 

é a falta de registros governamentais que essa intensa falta de dados por si só talvez já seja 

suficiente para demonstrar a gritante exclusão sofrida pelas minorias de gênero LGBT. 
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Como forma de esclarecimento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

é a entidade oficial do governo que foi incumbida da missão institucional de “retratar o Brasil 

com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania" 

(IBGE, [2003]). Pelo que está escrito em sua página na internet, essa fundação tem como função 

ser “o principal provedor de dados e informações do País, que atendem às necessidades dos 

mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais 

federal, estadual e municipal” (IBGE, [2003]). Apesar de tamanhas missão e função no processo 

de promoção da cidadania, pelo que se verá das informações averiguadas e inseridas adiante, a 

prática dessa instituição necessita de profundos aprimoramentos e revisões, em especial, no 

trato das questões estatísticas relacionadas aos intersexos, transexuais e travestis. 

Observação deve ser feita para o fato de que, em março de 2018, a Associação Nacional 

de Travestis e Transexuais (Antra) oficiou à Defensoria Pública da União (DPU), a fim de que 

esta se manifestasse e acionasse o IBGE para incluir, no censo 2020, as questões demográficas 

da população LGBTI e especialmente trans, com o ingresso de ação relacionada com a 

constatação da irregularidade (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 8). 

Em pesquisa de Viegas, Oliveira e Pamplona Filho (2020, p. 323), foi verificado que o 

IBGE, ao apresentar resultados após consulta pública com sugestões de organizações sociais 

que discutiram o Censo 2020, informou que “outras sugestões que também partiram da 

sociedade, como a inclusão de perguntas sobre identidade de gênero e violência doméstica, não 

se enquadram nos critérios utilizados em um censo demográfico”. 

Exponha-se que as pesquisas do IBGE programadas para 2020 estão em campo com 

rotina ajustada à pandemia da Covid-19. Essa instituição de pesquisa relata que cerca de dois 

mil agentes estão fazendo contato por telefone com 193,6 mil domicílios distribuídos em 3.364 

municípios de todos os estados do país (IBGE, [2020a]). 

Mesmo diante das negativas apontadas, enveredou-se em utilizar o sistema de busca 

identificado como “Buscar”, no sítio do IBGE1, para evidenciar mais ainda a questão em debate. 

A pesquisa nessa ferramenta foi realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2020. O resultado da 

pesquisa acusou para as seguintes palavras-chaves: 

a) “transgênero”2 (palavra com acento tônico gráfico, zero (0) resultado); 

b) “transgenero”3 (palavra sem acento, zero (0) resultado); 

                                                
1  https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html 
2  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transg%C3%AAnero 
3  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transgenero 

https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transg%C3%AAnero
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transgenero
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c) “transgênera”4 (palavra com acento, 9 resultados sobre alimentos transgênicos, 

ou seja, tema diverso); 

d) “transgenera” 5  (sem o acento gráfico tônico, idênticos 9 resultados sobre 

alimentos transgênicos da palavra-chave anterior); 

e) “travesti”6 (zero (0) resultado); 

f) “transexual”7 (zero (0) resultado); 

g) “transexualidade”8 (zero (0) resultado); 

h) “homem trans”9 (5 assuntos desvinculados aos transexuais, exceto um, mas cujo 

link não está disponível10); 

i) “mulheres trans” 11  (1.682 resultados. Por amostragem, verificou-se que os 

resultados estão relacionados apenas as mulheres cisgêneras); 

j) intersexo12 (zero (0) resultado); 

k) intersexual13 (zero (0) resultado); 

l) intersexualidade14 (zero (0) resultado). 

Para todas as pesquisas com zero (0) resultado, surgiu a mensagem “Sua busca não 

retornou nenhum resultado. Refine sua busca”. 

Assim, aponte-se que, apesar de a população brasileira ser expressiva: 212 milhões, 

sendo 109 milhões de mulheres “cisgêneras” e 103 milhões de homens “cisgêneros” (número 

aproximado) (IBGE, 2020b), não há registros sobre os transgêneros que habitam no Brasil, 

apesar de se observar a existência dessas pessoas na sociedade. Em virtude da ausência de dados 

sobre transgêneros, aponta-se o único tema abordado por esse instituto de pesquisa e que está 

ligado ao campo LGBT, apesar de tratar sobre orientação sexual. Dessa forma, foram 

registrados 19.244 casamentos homoafetivos femininos e 15.685 casamentos homoafetivos 

masculinos (IBGE, 2020c), conforme a pesquisa “Estatísticas do Registro Civil”, do IBGE, 

sistema Sidra, entre 2013 e 2018, do total de 6.515.643 casamentos. Resumindo, ter-se-ia a 

realização de 34.929 casamentos homoafetivos nos anos de 2013 a 2018. 

                                                
4  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transg%C3%AAnera 
5  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transgenera 
6  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=travesti 
7  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transexual 
8  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transexualidade 
9  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=homen+trans 
10  https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=27526&view=detalhes 
11  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=mulher%20trans&start=0 
12  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=intersexo;;  
13  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=intesexual 
14  https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=intersexualidade 

https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transg%C3%AAnera
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transgenera
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=travesti
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transexual
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=transexualidade
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=homen+trans
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=27526&view=detalhes
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=mulher%20trans&start=0
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=intersexo
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=intesexual
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=intersexualidade
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No entanto, examinou-se nos noticiários nacionais, destacando publicação do jornal 

cearense Diário do Nordeste, que 60 mil brasileiros declararam viver com cônjuge do mesmo 

sexo, dado apontado no Censo 2010. De acordo com a reportagem, foi a primeira vez que o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levantou em todo o País o número de 

casais gays. Revelou mais que o presidente do órgão comentou que "é natural que ocorra 

subnotificação quando questões são tratadas pela primeira vez”. Indicou que, em 2007, o 

instituto incluiu a pergunta em uma contagem parcial realizada em municípios com até 170 mil 

habitantes. Para o presidente do IBGE, o reconhecimento é tanto maior quanto a legislação 

brasileira se adapta às novas situações, com mudanças no imposto de renda, na Previdência 

Social e em seguros saúde, prevendo direitos para casais do mesmo sexo – "ao se perceber que 

esse direito é uma conquista de fato, também do ponto de vista social teremos mais informação" 

(AGÊNCIA ESTADO, 2011). Na data de 22 de setembro de 2020, foi realizada pesquisa no 

sítio oficial do IBGE15, mas não foram encontradas as informações relatadas pelo Diário do 

Nordeste. 

Ainda em relação à notícia sobre o registro de existência de mais de 60 mil casais 

homossexuais, o noticiador Globo.com disse que, no Brasil, segundo dados preliminares do 

Censo Demográfico 2010, 37.487.115 casais eram formados por pessoas de sexo oposto à 

época. Em números absolutos, a região com mais casais homoafetivos era o Sudeste, que 

abrigava 32.202 casais, seguida pelo Nordeste, com 12.196 casais. O Norte tinha o menor 

número de casais do mesmo sexo: 3.429, seguido do Centro-Oeste, com 4.141. A Região Sul 

possuía pouco mais de 8 mil casais homossexuais. Entre os estados, São Paulo era o que tinha 

a maior quantidade de casais homoafetivos, 16.872, e Roraima era o que tinha menos, com 

apenas 96 casais que se declararam homossexuais (LAURIANO; DUARTE, 2011). 

Insistindo na busca por dados, e adentrando nas ações que visam suprir a carência de 

dados governamentais, enveredou-se para as constatações encampadas e veiculadas por 

organizações sociais vinculadas à população LGBTI+ ou que, de forma complementar, visam 

produzir informações negligenciadas pelos departamentos oficiais. 

Nesse novo cenário, o Portal Terra registrou, já em 2018, que a comunidade LGBTQ 

brasileira representava quase 9% da população (18 milhões de pessoas). Destacou que as 

pessoas consideradas diversidade sexual e de gênero sofrem diariamente com a exclusão, com 

o preconceito, com a violação de seus direitos. Tais revezes dificultam o acesso à educação e 

                                                
15  https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html 

https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html
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ao mercado de trabalho, onde as empresas brasileiras estão longe de promoverem a inclusão e 

respeito à essa parcela da população (DINO, 2018). 

O sítio jurídico Jusbrasil, em 2008, destacou que a parcela homossexual da população 

brasileira era estimada em cerca de 17,9 milhões de pessoas, o que permitiu a comemoração de 

no mês de agosto desse mesmo ano o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter proferido decisão, 

admitindo a possibilidade jurídica de reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo 

sexo (ESPAÇO VITAL, 2008). Frisou o sítio jurídico referido que esse número de 

aproximadamente 18 milhões de brasileiros homossexuais surgiu de estimativa da Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e apareceu 

registrado em matéria inserida na página do STJ (ESPAÇO VITAL, 2008). Vale mencionar que 

se buscou a informação no sítio de notícias do STJ, mas tal dado não foi encontrado, uma vez 

que a notícia mais antiga esta datada de 1º de janeiro de 201416. Por outro lado, no “Manual de 

Comunicação LGBT: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais” da ABGLT 

constam 20 milhões de LGBTs (MARTINS; ROMÃO; LINDNER; REIS, 2015, p. 5). 

Luiz Mott (2006), do Grupo Gay da Bahia, nos meados de 2006 já expunha que “deve 

o Brasil possuir, nesta virada do milênio [2000], por volta de 18 milhões de amantes do mesmo 

sexo”. Colocou que “é portanto escorado nessas conquistas tão importantes que se descortina 

um futuro esperançoso e brilhante para mais de 10% dos brasileiros praticantes do amor 

unissexual” (MOTT, 2006). Realçou que “os mais de dois milhões e meio de manifestantes 

GLS na última parada do orgulho gay em São Paulo, em maio de 2005, representam um marco 

histórico na visibilidade massiva das minorias sexuais. O Brasil passou a ostentar a maior 

parada gay do mundo!” (MOTT, 2006) 

Mott (2006) complementa que é de bom alvitre lembrar que, proporcionalmente, as 

travestis e transexuais são muito mais vitimizadas do que as lésbicas e gays, “pois a população 

de transgêneros brasileiros oscila entre 10 mil e 20 mil indivíduos, enquanto os gays devem 

ultrapassar 18 milhões” (MOTT, 2006). 

Destacando dados tradicionalmente registrados nas paradas gays, publicou-se que a 23ª 

Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, em 2019, considerada a maior do mundo, reuniu 3 

milhões de pessoas na Avenida Paulista, segundo os organizadores (PINHONI, 2019). Noutro 

ponto do Brasil, declarou-se que “a XX Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, de 2019, teve 

estimativa de público é de 800 mil a um milhão de pessoas, segundo a Secretaria dos Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS)” (FACUNDO, 2019). Inseriu-se 

                                                
16  http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Comunicacao/Ultimas-noticias?m=1401 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Comunicacao/Ultimas-noticias?m=1401
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os dados apontados na época desses eventos para municiar os presentes escritos de mais 

fundamentos que sugiram a quantidade de LGBTs existentes no Brasil. 

Em 2008, o Ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, na obra “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania 

GLBT”, produzido a partir dos Anais da Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais – GLBT, assinalou que a diversidade sexual e de gênero é “segmento 

populacional que reúne milhões de brasileiros e brasileiras” (BRASIL, 2008, p. 6), “mas não se 

sabe ao certo quantos” (BRASIL, 2008, p. 255). 

Continuando a busca por informações, a pesquisa Mosaico Brasil foi realizada pelo 

Projeto Sexualidade (Prosex), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo. Foram entrevistadas 8.200 pessoas de Belo Horizonte, Brasília, 

Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo 

(MUNDOMAIS, 2009). 

Divulgada no final de 2008, essa pesquisa constatou que, pela ordem, as cidades mais 

gays do Brasil eram, na época: Rio de Janeiro (19,3%), Brasília (10,8%), Fortaleza (10,6%), 

Salvador (9,8%), São Paulo (9,4%), Belo Horizonte (9,2%), Cuiabá (8,7%), Curitiba (7,4%), 

Porto Alegre (7,1%) e Manaus (6,5%). As cidades com mais lésbicas foram: Manaus (10,2%), 

Rio de Janeiro (9,3%), Fortaleza (8,1%), São Paulo (7,0%), Salvador (6,5%), Curitiba (5,7%), 

Brasília (5,1%), Porto Alegre (4,8%), Belo Horizonte (4,5%) e Cuiabá (2,6%) (MUNDOMAIS, 

2009). 

Levando em conta a média geral entre bi, gays e lésbicas nas dez cidades, 10,4% são 

gays e 6,3% são lésbicas. Nesses termos, a média geral das 10 capitais pesquisadas concluiu 

que, dentre os homens, 7,8% eram homossexuais, 2,6% eram bissexuais, com total de 10,4%. 

Em relação às mulheres, 4,9% eram homossexuais e 1,4% se diziam bissexuais, com total de 

6,3% (MUNDOMAIS, 2009). 

Após acesso aos dados da pesquisa Mosaico, o grupo LGBT Estruturação, com atuação 

em Brasília, tomou a porcentagem da mostra apenas no Distrito Federal e providenciou cálculos 

em números. Constatou esse grupo que, levando em consideração a população acima dos 18 

anos, divulgada pelo censo de 2007 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

10,8% dos homens e 5,1% das mulheres, eram homossexuais ou bissexuais. O que significa, de 

acordo com os cálculos do Estruturação, aproximadamente 135 mil indivíduos vivendo na 

capital da República em 2008 (MUNDOMAIS, 2009). 

O Coordenador de Pesquisas do Estruturação entende que “índices como os 

apresentados pela Mosaico Brasil são importantes para que o poder público e o país de forma 
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geral vejam o quanto nós homo e bissexuais integramos a sociedade”. Acentua que “pesquisas 

são fundamentais para que nos conheçamos quanto para que governos e sociedade enxerguem 

a nós, nossas vidas e nossos anseios como cidadãs e cidadãos” (MUNDOMAIS, 2009). 

Explica-se que, embora alguns entrevistados tenham respondido ser bissexuais, a 

pesquisa os totaliza entre homossexuais para ter uma noção melhor de pessoas que fazem sexo 

com iguais. No entanto, segundo o coordenador do Estruturação, este número pode ser maior, 

pois muitos gays e lésbicas podem ter se declarado heterossexuais. Evidencia que “uma cidade 

com cultura mais homofóbica pode ter tolhido respostas verdadeiras e uma capital com mais 

aceitação a homo e bissexuais pode ter ocasionado posturas mais francas” (MUNDOMAIS, 

2009). 

Fazendo um comparativo entre a realidade brasileira e a de outros países, analisou-se 

levantamento em Portugal e na Inglaterra sobre quantitativos de LGBTs, de forma genérica, 

vez que não foi encontrada ou não foi eficientemente divulgada estatística especificamente 

sobre pessoas trans. Portanto, em sondagem com mil portugueses maiores de 15 anos, realizada 

em 2005, pelo jornal Expresso, através de questionários anônimos e confidenciais, 7% 

afirmaram ser homossexuais, 2,9% bissexuais e 90,1% heterossexuais. Houve pouca diferença 

entre homossexuais e bissexuais homens (10,1%) e mulheres (9,8%) (CORREIO DA MANHÃ, 

2005). 

Comentando a pesquisa realizada pelo jornal Expresso, os bispos portugueses não deram 

qualquer importância ao estudo que mostrou que Portugal teria um milhão de homossexuais. O 

bispo de Bragança-Miranda e vice-presidente da Conferência Episcopal (CEP), à época, disse 

que “não se trata de um assunto que mereça comentários”. Já o bispo auxiliar de Lisboa e porta-

voz da CEP afirmou que a questão exigia uma análise profunda e que “não é prudente estar a 

fazer comentários sobre dados pouco concretos”. Outros bispos e padres contactados 

escusaram-se a fazer comentários, alegando que “as sondagens também se enganam” 

(CORREIO DA MANHÃ, 2005). 

Em outra sondagem realizada pela imprensa de Portugal, feita em 2012, com 1220 

portugueses maiores de 18 anos, usando um questionário de 100 perguntas, apontou que 77,5% 

dos portugueses se diziam exclusivamente heterossexual, 2,1% predominantemente 

heterossexual, 0,6% bissexual, 0,4% predominantemente homossexual e 1,6% exclusivamente 

homossexual. O restante dos inquiridos preferiram não responder. Dentre os que se identificam 

como heterossexuais: 5,7% relataram já ter beijado, 1,3% disseram sentir atração e 1% 

confessaram já ter feito sexo com alguém do mesmo sexo (DEZANOVE, 2012). 
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Em relação à Inglaterra, ao serem solicitados a se posicionar na escala Kinsey, 72% de 

todos os adultos se identificaram como totalmente heterossexual e 4% totalmente homossexual 

(6%). Entre os jovens de 16 a 24 anos, apenas 46% se identificaram como totalmente 

heterossexuais. Quando perguntados apenas se se consideravam heterossexuais, gays ou 

bissexuais, 89% responderam se identificar como heterossexuais. Esse estudo foi produzido em 

2015 com 1.632 adultos (DAHLGREEN, 2015). 

No que se refere à ambiente de trabalho, as empresas brasileiras ainda estão distantes de 

promover a inclusão e o respeito à população LGBT. Em estudo feito pela Consultoria Santo 

Caos, em 2015, 43% dos entrevistados confirmaram ter sofrido discriminação por sua 

orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. De acordo com outro 

trabalho, elaborado pela empresa de recrutamento Elancers, 38% das empresas brasileiras não 

contratariam pessoas LGBTs para cargos de chefia e 7% não contratariam em hipótese alguma 

(GOMES, 2015). 

O estudo da Consultoria Santo Caos também demonstrou que, dentro das empresas, 47% 

afirmaram declarar sua orientação sexual ou identidade de gênero. Mas desses, 90% o fazem 

somente a colegas do mesmo nível hierárquico. Outros 32% ao chefe imediato. E só 2% aos 

responsáveis pelo departamento de recursos humanos. Relata-se que “as pessoas temem que 

sua orientação sexual seja utilizada para impedi-la de assumir determinados cargos ou funções. 

Ou mesmo que isso cause sua demissão” (GOMES, 2015). 

Foram providenciadas 230 entrevistas com ativistas, especialistas – psicólogos, 

psiquiatras, advogados – e profissionais LGBT, de 14 estados, sendo 49% do sexo feminino e 

51% masculino. Desses, 35% são ou foram trabalhadores de empresas de pequeno porte; 12% 

de porte médio; 27%, grande; e 25% de multinacionais (GOMES, 2015). 

Para 52% dos entrevistados, a posição das empresas em relação à diversidade sexual é 

favorável. Outros 35% qualificaram as empregadoras como neutras. E 13% as reconheceram 

como desfavoráveis à inclusão ou permanência de LGBTs em seus quadros. Outros 13% 

disseram já ter tido dificuldade em conseguir emprego por conta de sua orientação sexual ou 

identidade de gênero (GOMES, 2015). 

O estudo destacou que muitas das pessoas consideradas diversidade sexual ou de gênero 

passam a viver vidas duplas, criando formas de omitir seus relacionamentos, comportamentos 

ou experiências no ambiente de trabalho. Não há participação de atividades sociais da 

companhia e evitam relacionar-se com colegas fora da empresa. Avaliou-se que “é uma situação 

difícil, que vai afetar tanto a pessoa que sofre com essa situação, quanto a empresa, que perde 

produtividade” (GOMES, 2015). 
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Aprofundando os indicativos, relatos da Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (Antra) dão conta de que a situação é ainda pior. Declara que 90% das travestis e 

transexuais ainda estão se prostituindo no país. Mesmo tendo bons currículos, acabam rejeitadas 

nas entrevistas por não serem sequer compreendidas em seu autorreconhecimento (GOMES, 

2015). 

A Consultoria Santo Caos disse que “é uma realidade trágica. No estudo nós 

encontramos muito poucas travestis (em locais de trabalho), de forma que não foi possível fazer 

um recorte”. Para o responsável pelo estudo “há diferenças no tratamento de lésbicas em relação 

a gays, e destes em relação a travestis, por exemplo. Diferenças associadas a fetiches machistas 

– no caso das lésbicas – e diferentes níveis de discriminação” (GOMES, 2015). 

Para a Consultoria “as empresas e o país só têm a ganhar com a inclusão efetiva da 

população LGBT. Hoje o país tem aproximadamente 20 milhões de pessoas neste grupo”. 

Conclui que “empresas com maior diversidade tendem a ser mais produtivas e melhorar seus 

ganhos, pois as pessoas acabam por se engajar mais em um ambiente onde não são 

discriminadas. E elas são também consumidoras” (GOMES, 2015). 

Ainda sobre o tema, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) e o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), constataram que, no momento, até mesmo pesquisas sobre o tema 

no ambiente empresarial enfrentam inúmeras barreiras com o receio da exposição. Há empresas 

cujas lideranças temem expor seu nome em divulgações sobre suas boas práticas nas questões 

das minorias sexuais e de gênero, tornando as mudanças mais lentas e privando a sociedade de 

conhecer referências positivas para lidar com a temática LGBT, por exemplo (OIT; UNAIDS; 

PNUD, 2015, p. 71). 

Quanto ao recorte da violência a que estão submetidos os transgêneros, o boletim 

4/2020, produzido pela Antra (2020a), detectou que o Brasil é responsável por 129 assassinatos 

de pessoas trans nos oito primeiros meses de 2020. Esse número representa um aumento de 

70% em relação ao mesmo período do ano passado, e com mais assassinatos que em todo 2019, 

sendo que nesse último ano foram registrados 124 assassinatos. 

Detectou o surgimento da violência no ambiente virtual, bem como a perseguição contra 

os direitos sociais que vinham sendo alcançados ao longo dos últimos anos. Expôs que a 

pandemia escancarou a violência doméstica, que, de acordo com o boletim 3/2020, também 

confeccionado pela Antra, apresentou aumento de 45% no primeiro semestre, muito em função 

de as pessoas terem que ficar em quarentena junto de seus algozes e alguns familiares que optam 

por serem intolerantes (ANTRA, 2020a). 
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Essa associação revelou que todas as 129 pessoas transgêneras assassinadas em 2020 

eram travestis e/ou mulheres transexuais, mantendo a tendência já apontada nos Boletins 

anteriores, assim como a tendência de serem maioria negras (pretas/pardas) (ANTRA, 2020a). 

Os cinco estados com mais mortes de pessoas trans entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 

2020 são: São Paulo, com 19 casos, Bahia e Minas Gerais com 16, Ceará com 15 e Rio de 

Janeiro com 7 assassinatos. Esses mesmos estados figuram entre os estados que mais 

assassinam pessoas trans desde 2017, quando foram iniciados esses levantamentos (ANTRA, 

2020a). 

A Antra explica que seus boletins fazem parte do mapeamento anual da violência contra 

pessoas trans, feito a partir de notícias publicadas nas mídias, redes sociais, grupos de whatsapp 

e parceiros/aliados que reconhecem a importância desse trabalho. Como já denunciamos 

anteriormente, essa associação relata que seu trabalho de pesquisa é feito para tentar suprir a 

lacuna deixada pelo Estado, que se recusa a registrar e divulgar dados oficiais e confiáveis sobre 

o assassinato de pessoas LGBTI+. 

Aproveitando também as informações repassadas pelo “Dossiê dos Assassinatos e da 

Violência contra Travestis e Transexuais no Brasil em 2018” (BENEVIDES; NOGUEIRA, 

2019, p. 4), externa-se que o Brasil segue na liderança no ranking dos assassinatos de pessoas 

trans no mundo, conforme publicado no último relatório da Trangender Europe (TGEU), 

instituição que monitora os casos de assassinatos de pessoas trans no planeta, a partir de dados 

coletados pela mídia. Mas pontua que o número de ocorrências pode ser ainda maior, devido 

ao elevado índice de subnotificação (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 4). 

No ano de 2018, lembrando do aumento da subnotificação desses dados, ocorreram 163 

assassinatos de pessoas trans, sendo 158 travestis e mulheres transexuais, 4 homens Trans e 1 

pessoa não-binária. Destes, encontramos notícias de que apenas 15 casos tiveram os suspeitos 

presos, o que representa 9% dos casos. Das investigações sobre os aludidos assassinatos no 

Brasil, entre as concluídas, 96% foram arquivadas. E somente 4% resultaram em denúncias à 

Justiça (Fonte: Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp)) (BENEVIDES; 

NOGUEIRA, 2019, p. 16). 

Observa o mencionado Dossiê que o número de casos de violência noticiados pela mídia 

em 2018 é inferior ao do ano de 2017, que em uma primeira análise, sugere diminuição no 

número dos assassinatos, de 179, em 2017, para 163, em 2018. Porém, mediante uma análise 

mais profunda destes mesmos dados, encontra-se um dado importante, que elucida a questão, 

que é o aumento da quantidade de casos não notificados pela mídia, em cerca de 30%, elevando 

assim o índice de subnotificação. Dessa forma, em 2017 foram 34 casos não noticiados, contra 
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44 em 2018. Inicia-se um processo de questionamento do porquê dessas subnotificações 

(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 19). 

Voltando aos registros computados, a vítima mais jovem noticiada em 2018 tinha 17 

anos e a mais velha 49 anos. O Mapa dos assassinatos aponta que 60,5% das vítimas tinham 

entre 17 e 29 anos, caindo para 29,1% para aquelas entre 30 e 39 anos, e novamente diminuindo 

para 10,5% quando a vítima tem entre 40 e 49 anos (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 16). 

Não muito diferente de 2017, 82% dos casos, em 2018, foram identificados como 

pessoas negras e pardas, ratificando o triste dado dos assassinatos da juventude negra no Brasil 

(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 21). No ano de 2018 também foram registrados pela 

imprensa brasileira 71 tentativas de homicídio, um aumento de 9,8%, sendo que todas as vítimas 

pertencem ao gênero feminino (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 28). 

O Ceará foi o Estado do Brasil que mais matou travestis e transexuais em 2017 (único 

estado que aparece nas listas de dados absolutos e em dados proporcionais). Nesse ano ocorreu 

a morte de Dandara, Herika e várias outras travestis e transexuais, de forma brutal e abominável. 

Enfatize-se que o Governo do Estado do Ceará não considerou a morte de Dandara e nem 

considera o assassinato de diversas outras pessoas transgêneras como transfobia. Mais ainda, 

em 2018, esse mesmo Estado do Ceará aparece em quarto lugar no ranking dos assassinatos de 

travestis e mulheres transexuais, em dados absolutos (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 

14). 

Por último, no ano de 2016, foram reportados 12 casos de suicídio entre a população 

trans, e 7 casos de mortes advindas da aplicação de silicone industrial. Já em 2017, foram 

registrados 7 casos de suicídio e 6 mortes ocasionadas pelo uso de silicone industrial. Em 2018, 

tem-se 8 casos de suicídio e 5, de silicone industrial (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 37). 

De todo o exposto, buscou evidenciar os levantamentos mais confiáveis disponíveis, 

dentre as parcas pesquisas realizadas sobre a realidade vivida pelas pessoas LGBTs, com foco 

nos transgêneros. Forte é conclusão sobre a desídia do Estado brasileiro no que se refere ao 

levantamento de dados identificadores das minorias sexuais e de gênero. É uma forma de 

violentar pela manutenção da invisibilidade do quantitativo real de pessoas trans, gays, lésbicas, 

gouines, bissexuais, que tudo leva a crer – inclusive pela desesperada tentativa de esconder – é 

imensamente maior do que o que precariamente apurado até hoje.  

A justificativa para a exclusão desse segmento minoritário da população pode ser 

atribuída à grande influência judaico-cristã, que se mantêm radicada na sociedade. Mais 

recentemente, observa-se a proliferação de igrejas fundamentalistas. “De uma forma que não 
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se consegue explicar, esse viés conservador e religioso vem aumentando de forma assustadora” 

(DIAS, 2017, p. 32). 

O resultado dessa peculiar proliferação de religiões é preocupante, mas não sob o 

aspecto da religião enquanto crença em si mesma. O viés religioso que gera inquietação é aquele 

que vai além da mera crença religiosa, com claro propósito de estender seus tentáculos para 

todas as esferas sociais, inclusive a política, o que pode ameaçar a tradicional separação entre 

Estado e Igreja. 

Invocando uma vontade de uma divindade, são atribuídas manifestações não registradas 

em parte alguma, feitas interpretações tendenciosas, o que acaba ludibriando milhões de 

cidadãos e, é claro e de conhecimento público, a simultaneamente abrirem mão de suas 

liberdades republicanas e a usarem da violência para que as outras pessoas também sejam 

obrigadas a abandonar os processos democráticos, como a única forma de assegurar o ingresso 

no reino dos céus. A proliferação do medo faz com que ninguém ouse questionar os motivos de 

tantas provações, o que confere privilégio aos seus dirigentes, que se autointitulam pastores, de 

fazer uso do voto para assegurar-lhes parcela ou tomada absoluta de poder (DIAS, 2017, p. 32). 

Assim é que diante de inúmeras adversidades enfrentadas pela comunidade LGBTI+ 

que o Direito Homoafetivo vem atuando no intuito de desenvolver e concretizar garantias até 

então não imaginadas ou cogitadas para os diversos segmentos das minorias excluídas por sua 

sexualidade, dentre as quais as pessoas transgêneras. E, então, poder-se-ia ampliar a 

denominação para Direito Homotransafetivo, como forma de refletir na própria designação a 

luta contínua do direito por melhores dias para toda a diversidade sexual e de gênero, em 

especial das travestis, transexuais e intersexos? Acredita-se que sim. O importante é a 

ampliação ao máximo da diversificação de instrumentos, a partir de todo o esforço da militância 

LGBT, doutrina, decisões judiciais, algumas iniciativas governamentais e legislativas que ano 

após ano buscam com muito esforço e bravura descontruir as barreiras que separam as minorias 

sexuais e de gênero da tão sonhada inclusão social e cidadã. 

Dentro desse processo histórico de luta para superação do aviltamento imposto aos 

LGBTs, o marco inconteste para a causa da diversidade sexual e de gênero foi a decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade das uniões entre pessoas do 

mesmo sexo (ADPF 132-RJ (STF, 2011) e ADI 4.277-DF), em 2011. Fundamentada nas 

diretrizes do Direito Homoafetivo, a mais Alta Corte brasileira sacramentou os direitos às 

pessoas homoafetivas a constituírem união estável. Logo em seguida o Superior Tribunal de 

Justiça produziu decisão no mesmo sentido, agora em relação ao casamento civil. Assim, a 

família, considerada célula mater da sociedade, não pode ser usada, de forma impune, em 
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discurso fundamentalista como pretexto para reforçar a marginalização dos gays, lésbicas, 

bissexuais e todos os pertencentes à diversidade. Portanto, entende esta pesquisa que outra não 

seria a interpretação senão a de que a garantia de formar família também foi garantido de forma 

inequívoca às pessoas trans e a toda a gama de LGBTs. 

Paulo Iotti Vecchiatti (2019, p. 541) escreve que, em termos de cidadania material, “a 

cidadania sexual das minorias sexuais homoafetivas demanda o reconhecimento de seu direito 

ao casamento civil e à união estável”. Tais institutos homotransafetivos de constituição de 

família são resultantes dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade e da igualdade, por consagradores do direito constitucional e convencional ao igual 

respeito e consideração e, assim, à igual dignidade relativamente a pessoas heterossexuais. Iotti 

então arremata que “se a família heteroafetiva é protegida pelo Estado, a família homoafetiva 

deve receber a mesma proteção e o mesmo respeito concedidos àquela”. Isso porque, sendo 

casamento civil e união estável os únicos regimes jurídicos disponibilizados às uniões 

conjugais, outra atitude não resta senão disponibilizá-los também às famílias conjugais 

homoafetivas. 

Nesse sistema jurídico de promoção da cidadania que se inicia na família, célula mater 

de manutenção social, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2017) dizem que o princípio da 

dignidade da pessoa humana como orientador jurídico firma uma nova postura aos civilistas 

modernos, que devem, na interpretação e aplicação de normas e conceitos jurídicos, assegurar 

a vida humana de forma integral e prioritária. Então, destaque deve ser dispensado para os 

direitos da personalidade, posto que são inerentes à pessoa humana, em suas dimensões física, 

mental e moral, possuindo características particulares, que lhes conferem posição singular no 

âmbito dos direitos privados (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 200). Dentre os 

aspectos da personalidade humana a serem assegurados pelo Direito Civil, encontram-se os 

reflexos da sexualidade humana dos LGBTs, seu sexo, sua identidade de gênero e sua 

orientação sexual. 

Outro marco trazido pela Constituição Federal de 1988 foram os direitos fundamentais 

como valores maiores de toda a sociedade brasileira. George Marmelstein (2019, p. 76), em sua 

obra Direitos Fundamentais, diz que o termo “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza” estabelece um dever ético-jurídico de respeito ao outro. Esse dever, núcleo 

da dignidade da pessoa humana, “se materializa juridicamente através dos mandamentos 

constitucionais de não discriminação, de tolerância, de respeito às diferenças e de combate ao 

preconceito e ao racismo”. 
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No mesmo sentido, Roger Raupp Rios (2001, p. 67-68) entende que o sistema jurídico 

brasileiro abrange o princípio da igualdade em dupla dimensão formal e material. Este princípio 

se apresenta, no direito constitucional positivo pátrio, “pela simultânea afirmação da ‘igualdade 

perante a lei’ e da ‘igualdade na lei’, expressões que encerram distintas e complementares 

compreensões do direito de igualdade, cuja convivência possibilita o entendimento desse 

princípio”. 

É notório que a consolidação dos direitos homotransafetivos existentes tem se 

verificado, em especial, em virtude de decisões emanadas pelo Poder Judiciário, acionado pelos 

diversos setores sociais vinculados à população considerada diversidade sexual e de gênero, 

tendo como patrono a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e como fiscal da lei o Ministério 

Público. 

Daí se ter hoje julgamentos que visam reverter a marginalização sofrida pelas pessoas 

trans, como o também relevante julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2018, na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, entendendo ser possível a modificação do nome e 

gênero no assento de registro civil embora sem a realização de procedimento cirúrgico de 

redesignação de sexo. Ainda em 2018, o STF, apreciando tema da repercussão geral, deu 

provimento ao Recurso Extraordinário 670.422 e fixou a tese de que “o transgênero tem direito 

fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro 

civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual 

poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa” 

(BRASIL, 2018c). 

No entanto, foi ainda em 2016 que a Presidência da República, tendo à frente à época 

Dilma Rousseff, editou o Decreto n. 8.727/2016 (BRASIL, 2016), dispondo 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. 

É, pois, com base na busca por direitos, que o Direito Homotransafetivo analisa também 

as questões LGBT sob os planos eleitoral e político. A política é essencial para a superação das 

diretrizes institucionais e social deterioradas pela intolerância e pelo preconceito, pois ela tem 

o poder de direcionamento do rumo de uma nação. Gonçalves (2018, p. 366) expõe que 

“identidade de gênero ou orientação sexual não deveriam restringir direitos de nenhuma 

natureza, muito menos os direitos políticos”. Mostra ainda que “o eleitorado sustenta a 

democracia representativa independentemente da identidade, modos ou escolhas que cada 

eleitor faz na sua vida privada e social”. 
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Sendo assim, na Consulta TSE 0604054-58.2017.6.00.0000, de 1º de março de 2018  

(TSE, 2018b), ficou registrada que a expressão “cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei 

nº 9.504/9717 se refere ao gênero, e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como 

as mulheres transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de 

candidaturas masculina ou feminina, conforme os dados da pessoa eleitora no cadastro eleitoral. 

É nesse cenário de reivindicações diuturnas por inclusão política e social da população 

considerada diversidade sexual e de gênero que se desenvolve o trabalho disposto nos presentes 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17  Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara 

Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta 
por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

[...] 

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o 

mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. 

(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 
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3 AS PESSOAS TRANS E A POPULAÇÃO CONSIDERADA DIVERSIDADE 

SEXUAL E DE GÊNERO 

 

Após tomados os parâmetros de partida orientadores deste estudo, comente-se que “o 

reconhecimento de que a sexualidade humana é plural e dissociada da imediata vinculação com 

o sexo de nascimento é hoje um dado para o Direito, mas nem sempre foi assim” (DIAS, 2017, 

p. 365). 

A existência de formas plurais de exercício da sexualidade que se afastassem da 

cisheterossexualidade não eram considerados como fundamento jurídico, forte o viés de 

preconceito que desconsiderava a gama de direitos existenciais inerentes à personalidade 

humana e cumpria uma função meramente formal-regulatória das relações patrimoniais (DIAS, 

2017, p. 365). 

Faz-se necessário, antes dos demais tópicos e casos que serão objeto de discussão, 

apresentar a história e os termos pertencentes ao universo da considerada sexualidade 

divergente. Essa ambientação e termos serão importantes e utilizados no decorrer das 

apreciações aqui colacionadas. 

 

3.1 HISTÓRIA DA DIVERSIDADE DE GÊNERO E SEXUAL, EM ESPECIAL, DAS 

PESSOAS TRANSGÊNERAS. 

 

A partir do pensamento de Paulo Iotti Vecchiatti (2019, p. 65), ao expor que “a 

homossexualidade é tão antiga como a heterossexualidade (assertiva repetidamente atribuída a 

Goethe)” e que acompanha a história da humanidade, pois “é uma realidade que sempre 

existiu”, outra conclusão não se pode chegar senão a de que a diversidade sexual e de gênero é 

da própria essência da humanidade desde as mais remotas ancestralidades. Isso porque verifica-

se a influência decisiva da sexualidade no complexo existencial da pessoa humana, desde 

sempre. 

Não é por acaso que, segundo cientistas tchecos, foi descoberto esqueleto de homem 

homossexual ou transexual pré-histórico que viveu entre 2.900 a.C. e 2.500 a.C. (BBC 

BRASIL, 2011). O primeiro relato de um casal homoafetivo do passado humano se deu entre 

Khnumhotep e Niankhkhnum, um casal egípcio do sexo masculino, que viveu por volta de 

2.400 a.C. O casal é retratado durante um beijo, a mais íntima pose na arte egípcia (OLIVEIRA, 

2013, p. 38). 
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Aracy Klabin relata o que se poderia chamar de modernidade da família egípcia já no 

antigo império. O pátrio poder e o poder marital, diferentemente do período arcaico do direito 

romano, possuem limitações. A mulher e os filhos detêm capacidade jurídica própria. Assim, a 

mulher, independentemente de casada ou solteira, poderia contratar, estar em juízo como autora 

ou ré, depor como testemunha. O nome da mãe antepunha-se em linha feminina. A autora reflete 

que, “na posição excepcional da mulher no antigo império, alguns querem mesmo encontrar 

uma prova da transição pela qual teria passado a sociedade egípcia do matriarcado para o 

patriarcado” (KLABIN, 2004, p. 31). 

Os antropólogos Stephen Murray e Will Roscoe descobriram que mulheres do Lesoto 

(África do Sul) se envolviam em relações de “longo prazo e eróticas” chamadas motsoalle 

(OLIVEIRA, 2013, p. 37). Na Antiguidade, o amor entre homens era prática constante e aceita, 

encontrando-se institucionalizada na cultura. Já na Babilônia, os habitantes “não davam 

importância à sexualidade (se homo, hétero ou bissexual), mas ao status social das pessoas com 

quem o cidadão se relacionava, além do papel sexual deste (se ativo ou passivo)” 

(VECCHIATTI, 2019a, p. 66). 

Na Grécia clássica, a homossexualidade era largamente aceita, inclusive estimulada 

dentro do exército espartano. Na história de Roma, no que se refere aos imperadores, que 

também eram os responsáveis pela consolidação da legislação romana, legislação essa que 

possui influencia em todo o sistema jurídico mundial contemporâneo, Suetônio escreveu, no 

século II, sobre os hábitos dos governantes do fim da República e do começo do Império 

Romano. Dos doze Césares, só um deles, Cláudio, não se teve notícias de que havia tido 

relações homossexuais. O mais famoso, Júlio César (100-44 a.C.), teve aos 19 anos um 

relacionamento com o rei Nicomedes (OLIVEIRA, 2013, p. 39). 

Entende-se do exposto por Rocha (2017) que, em relação aos hermafroditas, hoje 

denominados intersexos, há relatos de que os romanos, nos primórdios da história de Roma, 

tachavam essas pessoas de monstros, em virtude da sua ambiguidade sexual. No entanto, com 

o desenvolvimento social e jurídico, os romanos perceberam que o hermafroditismo era apenas 

mais uma característica humana. Assim, surgiu, então, a regra de que o hermafrodita/intersexo 

seria inserido na família e assumiria o papel com base no sexo que mais se destacasse a partir 

do nascimento. 

Constam registros de que homossexuais e transgêneros também eram comuns entre 

civilizações na América Latina, como os astecas, maias, quichuas, moches, zapotecas, bem 

como os tupinambás, no Brasil. Entre os povos indígenas das Américas antes da colonização 
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religiosa ortodoxa medieval europeia, a homossexualidade se estabelecia pela vida sexual com 

os membros comuns de mesmo sexo da tribo (OLIVEIRA, 2013, p. 38). 

Na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, a intolerância contra os 

atos sexuais e posturas de gênero que não fossem praticados dentro do casamento, em posições 

ortodoxas e objetivando a procriação, aumentou em grande escala. A sociedade desse período 

obscuro se tornou doutrinada pelos dogmas arbitrários e preconceituosos da Igreja Católica 

Apostólica Romana. Essa igreja suprimia todos os atos que não julgava permitido. “Relatos 

demonstram que os espanhóis ficaram horrorizados com a naturalidade com que o amor entre 

homens era encarado no Novo Mundo, reação esta idêntica à dos jesuítas que ali e à Ásia (Japão 

e China) foram” (VECCHIATTI, 2019a, p. 87). 

De acordo com Lanz (2017, p. 47) “o conceito de gênero como categoria analítica, assim 

como a diferenciação entre sexo biológico, gênero e orientação sexual, dois debates 

fundamentais introduzidos por teorias feministas, constituem um importante ponto de partida 

para o pensamento e o ativismo transgênero”. Acredita que o pensamento e a atuação 

transgêneros nasceram se beneficiando do Feminismo, tanto como um corpo de ideias quanto 

como “uma bem sucedida estratégia de abordagem política da questão das desigualdades entre 

homens e mulheres, a qual se aplica integralmente à compreensão e ao combate das 

desigualdades existentes entre pessoas transgêneras e cisgêneras”. 

Pode-se dividir o processo histórico de materialização do feminismo em três momentos 

distintos, chamados de “ondas”. Essas ondas referem-se à abordagem essencialista (primeira 

onda), à abordagem construtivista (segunda onda) e à abordagem pós-estruturalista (terceira 

onda) (LANZ, 2017, p. 47). Sublinhe-se que “o pensamento de que a relação entre o indivíduo 

e os corpos reprodutivos é capaz de mudar está presente no feminismo há bastante tempo. Foi, 

por exemplo, a ideia central na primeira teoria de gênero inteiramente social escrita pela 

pioneira feminista alemã Mathilde Vaerting (1921)” (CONNELL, 2016, p. 225). 

Para o feminismo da abordagem essencialista (primeira onda), “tanto o sexo quanto o 

gênero têm origem biológica e, portanto, as diferenças existentes entre homens e mulheres são 

resultantes de fatores naturais”. Para essa corrente, os atributos sexuais e de gênero são 

geneticamente herdados e praticamente imutáveis, responsáveis tanto pelas características 

físicas quanto pelas características sociopsicológicas que distinguem indivíduos “machos” de 

indivíduos “fêmeas” (LANZ, 2017, p. 47). 

O feminismo da segunda onda, de abordagem construtivista, já separa sexo de gênero, 

entendendo que gênero é social e sexo é biológico. Apesar das feministas da segunda onda 

terem introduzido o conceito de gênero como construção social, fortalecendo o olhar sobre a 
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socialização como mecanismo central na criação e na manutenção das diferenças entre os 

gêneros, “elas [as feministas] não dispensam e, pelo contrário, reforçam, a necessidade de um 

corpo físico, de macho ou de fêmea, sobre o qual se dará a corporificação do gênero através de 

aprendizagem social” (LANZ, 2017, p. 47-48). 

Aponta Helena Vieira ([2020]) que gênero tem ganhado uma centralidade como nunca 

antes teve. Há a ideia de que o gênero tende a ser uma interpretação cultural do sexo. Dentro 

do feminismo, sobretudo no feminismo de perspectiva construtivista, há a elaboração de que se 

nasce macho e fêmea, ou seja, que existiria uma realidade do sexo biológico precedente, e sobre 

essa realidade biológica se constituiria o que se chamar de gênero. O gênero estaria então 

reduzido a uma inscrição cultural do sexo no tecido das relações sociais. 

No pensamento feminista de abordagem pós-estruturalista, terceira onda, tanto o gênero 

quanto o sexo são considerados como verdadeiros discursos normatizantes, “artifícios de 

linguagem que dão sustentação ao dispositivo binário de gênero, o qual é, em si, um mecanismo 

de hierarquização e controle social”. Sexo e gênero seriam apenas constructos que não teriam 

nada de absolutos, naturais, ou advindos de inexorável determinismo biológico, mas, pelo 

contrário, estariam relacionados a previsível e bem calculado determinismo político-cultural de 

poder (LANZ, 2017, p. 48). 

Para Tereza di Lauretis (1994, p. 212), o sistema sexo-gênero se estrutura como uma 

construção sociocultural e um aparelho semiótico, um sistema de representação que atribui 

significado e atributos (identidade, valor, prestígio, laços de parentesco, status na hierarquia 

social, etc.) para os membros de uma dada sociedade, numa determinada época. “Se as 

representações de gênero são posições sociais que trazem consigo significados diferenciais, 

então o fato de alguém ser representado ou se representar como masculino ou feminino 

subentende a totalidade daqueles atributos sociais” (LANZ, 2017, p. 48). Assim, a afirmação 

de que a representação de gênero é a sua construção, sendo cada termo a um só tempo o produto 

e o processo do outro, finda por ser reexpressa como “a construção do gênero é tanto o produto 

quanto o processo de sua representação” (LANZ, 2017, p. 48). 

Berenice Bento (2006, p. 19-20) externa que “em silêncio, as cicatrizes que marcam os 

corpos transexuais falam, gritam, desordenam a ordem naturalizada dos gêneros e dramatizam 

perguntas que fundamentam algumas teorias feministas”. Questiona então: “existem homens e 

mulheres de verdade? O corpo é o delimitador das fronteiras entre os gêneros? O natural é o 

real”? Pergunta ainda: “existe um ponto de fixação e delimitação entre o real e o fictício? Se a 

verdade está no corpo, os sujeitos que não se reconhecem em seus corpos generificados vivem 

uma mentira, estão fora da realidade”? 



37 

A própria autora busca responder que as explicações para a emergência da experiência 

transexual devem ser encontradas nas articulações históricas e sociais que produzem os corpos-

sexuados e que têm na heterossexualidade a matriz que confere inteligibilidade aos gêneros. Ao 

mesmo tempo, propõe-se que o suposto “transexual verdadeiro”, construído e universalizado 

pelo saber médico, esbarra em uma pluralidade de respostas para os conflitos entre corpo, 

sexualidade com identidade de gênero internas à experiência transexual. 

Portanto, a História tem registrado que a diversidade sexual e de gênero é da própria 

constituição do indivíduo enquanto pessoa humana, uma vez que existem relatos da pluralidade 

de manifestação da sexualidade em todo o percurso da História da humanidade. No entanto, 

também é nítidos os inúmeros percalços sofridos pelas pessoas LGBTI+, dando destaque para 

as transgêneras, nas diversas épocas da existência humana. Esses constrangimentos impostos 

às pessoas trans e demais reflexos da personalidade advindas da sexualidade considerada 

divergente são estabelecidos a partir de estruturas de poder e dogmas religiosos 

fundamentalistas baseados na exclusão e violência arbitrária de grupos e comunidades 

escolhidos para serem marginalizados. 

Porém, constam também registros históricos revelando que as minorias de gênero, na 

busca de desconstrução da ideologia implantada e que se mantêm baseadas na ignorância, na 

intolerância e nos preconceitos, se movimentam em processos de luta e manifestação por 

existência digna. Essas lutas e reivindicações visam criar e fortalecer ferramentas de 

desconstrução da ideia ardil, ortodoxa e marginalizadora que tenta fazer crer a existência e 

normalidade de um único padrão de gênero e orientação sexo que é aquele do homem e da 

mulher nascidos um para o outro, um subordinado ao outro, com comportamento masculino e 

feminino rígido e vinculado à respectiva genitália, atribuída por uma divindade e por isso 

incontestável e absoluto. 

Reconhecendo que é descabido e nocivo o constructo irrealista do padrão binário de sexo 

e gênero ortodoxo mencionado anteriormente, passa-se a estabelecer bases para os conceitos 

vinculados à transgeneridade e às pessoas LGBT, como se verá a partir de agora. 

 

3.2 CONCEITOS VINCULADOS ÀS PESSOAS LGBT+ 

 

Quais são os conceitos relacionados às pessoas trans e aos demais LGBTI+? Por que 

essas designações? É o que se verá a seguir. 

Com o decorrer dos tempos se foi adaptando diversas formatações para facilitar e 

simplificar a identificação das pessoas postas como diversidade sexual e de gênero. 
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Inicialmente criou-se a sigla GLS, resultado de Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Entretanto, 

depois, objetivando incluir mais pessoas, fincou-se o uso da sigla LGBT, resultado de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais e Transexuais. Em seguida, tendo em vista os debates e a necessidade de 

promover a visibilidade dos intersexos, que antigamente eram conhecidos por hermafroditas, 

complementou-se a sigla com o “I” de Intersexo e ficou LGBTI. Mais adiante, inseriu-se o “+” 

e obteve-se LGBTI+, a fim de contemplar as demais designações inseridas no universo da 

diversidade sexual e de gênero, como Crossdressers18, Assexuais19, Queers20, Gouines21 e 

demais. E isso se deve à situação de que o mundo é amplamente plural sexualmente. 

De todo o exposto se identifica que a sexualidade e sua força e variedade de 

manifestações estão presente no decorrer de toda a história da humanidade. Isso se deve ao fato 

de que, conforme Oliveira (2013, p. 31), a sexualidade está relacionada ao prazer, ao desejo, e 

surge de experiências subjetivas de cada um. Pode estar relacionada ao contato sexual, mas seu 

âmbito vai mais além. Forma-se, pois, com a utilização da compreensão sobre os prazeres e os 

sentimentos a eles vinculados, e que são influenciados pela cultura, entre campos de saber, tipos 

de normatividade e formas de subjetividade. 

Discorrer sobre sexo, orientação sexual e identidade de gênero abrange aspectos 

biológicos, socioculturais e históricos que vinculam de forma direta cada pessoa 

individualmente e em relação às interações comunitárias, não sendo, no entanto, 

necessariamente decorrência natural de suas características corporais ao nascer. Tais 

características fazem parte da personalidade das pessoas, estando incluídas, evidentemente, 

dentro do rol de direitos fundamentais do ser humano (VIEGAS; OLIVEIRA; PAMPLONA, 

2020, p. 316). Esclareça-se que tais divisões são feitas apenas para efeitos didáticos, não se 

podendo impor fronteiras reducionistas que digam onde uma começa e onde outra termina. 

                                                
18  “Crossdresser – [...] Sua aspiração declarada é de se vestir e de se comportar de acordo com uma imagem 

altamente idealizada de mulher, dentro dos mais estereotipados padrões de feminilidade, sempre de forma 

ocasional e transitória, como hobby ou passatempo” (LANZ, 2017, p. 404). 
19  “Assexual – diz-se da pessoa sexualmente inativa, isto é, que não sente atração sexual por ninguém, nem do 

sexo oposto nem do próprio sexo, sendo, portanto, completamente desinteressada em participar de qualquer 

tipo de atividade sexual. Pessoa totalmente indiferente a sexo, que não tem atração física ou romântica nem 

por machos nem por fêmeas” (LANZ, 2017, p. 400). 
20  “Queer – [...] tem sido usado como um rótulo para identificar discursos, ideologias e estilos de vida que 

tipificam o universo LGBT dominante. (veja bicha, transviado)” (LANZ, 2017, p. 422). “Se o caráter 

imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado ‘sexo’ seja tão culturalmente construído 

quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e 

gênero revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER, 2003, p. 25). 
21  “Gouine é quem não gosta de sexo anal: nem de fazer e nem de receber. Eles praticam ‘gouinage’, que é um 

termo em francês que significa ‘lesbiandade’, e se refere a um sexo que não envolve penetração. No ato 

sexual praticado pelos gouines pode rolar masturbação, sexo oral e ‘frottage’ (francês para fricção). Essa 

forma de transar é um rompimento com a ideia de que toda relação sexual tem que ter penetração e também 

estabelece uma horizontalidade durante o sexo, defendem os gouines” (FONTES, 2016). 
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Derivada da sexualidade humana, tem-se o sexo (biológico), a orientação sexual e a 

identidade de gênero, que, apesar de serem confundidos e utilizados como tendo o mesmo 

significado, tratam de universos distintos da sexualidade. 

Leticia Lanz (2017, p. 38), ou Geraldo Eustáquio de Souza, como a própria autora 

evidencia de pronto na capa de sua obra “O Corpo da Roupa”, traz esclarecimentos sobre o que 

seja sexo (biológico), buscando, da forma mais simples possível, adentrar nesse tema complexo. 

Diz que “quando se fala de sexo, o primeiro significado que está embutido na fala e, de longe, 

o mais poderoso e influente de todos, é o sexo biológico ou genital de cada pessoa, representado 

principalmente pelo órgão genital que cada pessoa traz entre as pernas ao nascer”. 

A autora transgênera evidencia que o sexo genital é fornecido pela natureza em quatro 

diferentes versões: a) macho, quando a pessoa que nasce com pênis; b) fêmea, no caso da pessoa 

que nasce com vagina; c) intersexuado, denominação dada à pessoa que nasce com pênis e 

vagina, simultaneamente; d) nulo, pessoa que nasce destituída de qualquer traço genital 

definido. 

Continua a escritora explicando que, além do órgão genital que o bebê traz ao nascer, 

indicador “supremo” e “soberano” da sua condição de macho ou de fêmea biológica, o sexo 

genital também é representado pelas chamadas características secundárias (barba no macho e 

seios na mulher, por exemplo), como também por processos fisiológicos (menstruar e lactar, no 

caso da mulher e ejacular, no homem) e pela herança genética de cada pessoa (cromossomas 

XX na mulher e XY no macho). 

Por seu turno, a orientação sexual é a expressão adequada do desejo erótico ou afetiva 

por outra pessoa. Ou seja, há pessoas que sentem atração sexual, com ou sem afetividade, por 

pessoas do mesmo sexo/gênero, sendo denominadas de homoafetivas e/ou homossexuais. 

Quando prepondera o desejo sexual e/ou afetividade por pessoa de sexo/gênero oposto, diz-se 

que o indivíduo é heteroafetivo/heterossexual. Há ainda aqueles que se veem atraídos erótica 

e/ou sentimentalmente por ambos os sexos, sendo, pois, considerados bissexuais. Noutro ponto 

da orientação sexual, encontram-se os assexuais, pessoas que não se sentem atraídos 

sexualmente por nenhum sexo/gênero. Ressalte-se, entretanto, que o rol mencionado não é 

estanque, podendo-se observar a existência de outros modelos de lidar sexual e afetivamente 

com o outro e que complementam e ampliam ainda mais o campo da orientação sexual. 

Resumindo, “a orientação sexual refere-se ao gênero que atrai a pessoa de forma erótico-

afetiva, definindo-a como homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual ou assexual” 

(VECCHIATTI, 2019a, p. 165). Expõe Paulo Iotti Vecchiatti (2019, p. 165) que se trata da 

atração erótico-afetiva que se sente, por exemplo, por pessoas de ambos os gêneros 
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(bissexualidade) ou independente de gênero (pansexualidade). “Logo, o que distingue homo, 

hétero, bi e pansexualidade é o objeto de desejo erótico-afetivo, respectivamente, pessoas do 

mesmo sexo, pessoas de sexo oposto, ambos os gêneros ou independente de gênero”. 

Tem-se também que o pesquisador norte-americano Alfred Charles Kinsey desenvolveu 

a chamada Escala de Kinsey, escala essa que recebeu o seu nome e que demonstra uma faixa 

de orientações sexuais naturalmente associadas às pessoas humanas. Assim, conforme revelou 

o mencionado pesquisador, uma pessoa pode ser homossexual exclusivo, homossexual 

ocasionalmente heterossexual, bissexual, heterossexual ocasionalmente homossexual, 

heterossexual exclusivo, e indiferente sexualmente (BRASIL, 2018b, p. 2). Disso decorre dizer 

que há uma constância da diversidade sexual na humanidade. 

Relatou-se explicações iniciais acerca de conceitos e designações referentes aos 

LGBTI+, sendo que se abordará de agora em diante especificamente sobre definições 

relacionadas às pessoas transgêneras. 

 

3.3 TRANSGENERIDADE 

 

De logo, esclareça-se o fato de que, por analisar um posicionamento político que tem 

sido o principal empecilho para o avanço das questões da diversidade de gênero, reproduzir-se-

ão nestes escritos algumas expressões e informações que, apesar de não serem obras 

acadêmicas, têm circulado nos meios sociais com grande influência sobre a opinião pública. 

Comente-se que, conforme noticiado nos meios de comunicação, Damares, a pastora e 

ministra do governo federal em 2019, “terrivelmente cristã”, afirmou que “menino veste azul e 

menina veste rosa” (CORREIO BRASILIENSE, 2019). Estudos apontam que Damares 

reproduz e promove uma visão mística baseada em uma “ideologia de gênesis”, termo nativo 

que entende que “Deus criou macho e fêmea”, sendo que a fêmea nasceu para ser subserviente 

ao macho. A expressão “ideologia de gênesis” utilizada por setores evangélicos e católicos 

busca gerar um embate com a chamada “ideologia de gênero”22, termo também criado por esses 

segmentos “religiosos”, conforme relatos históricos (MARANHÃO FILHO, 2019, p. 317). 

Atribui-se também à ministra pastora Damares as seguintes afirmações: “é como se 

houvesse uma guerra entre homens e mulheres no Brasil: isso não existe, as mulheres nasceram 

                                                
22  “O termo “ideologia de gênero” está presente em documentos oficiais eclesiásticos desde a Conferência 

Episcopal do Peru realizada em 1998, [...] o cardeal [D. Orani (CNBB, 2014)] afirma que ‘o sistema 

ideológico de gênero’ impõe a homens e mulheres comportamentos em desacordo com a ‘natureza’. Nega, 

desta forma, o ‘instinto natural’ das meninas à maternidade e aos homens, sua ‘necessidade de trabalhar fora 

de casa a fim de melhor sustentar a família’”. (MARANHÃO FILHO, 2019, p. 306). 
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pra serem mães” [deslegitimando as lutas femininas e feministas por justiça e igualdade de 

gênero]; “os holandeses masturbam bebês como parte da educação sexual”; “tem muito hotel 

especializado em sexo com animais no Brasil”; “os gays querem tirar a Bíblia de circulação do 

Brasil”; “que o sexo entre mulheres é uma aberração comparada a sexo com animais”; 

“homossexuais são doentes”; “as feministas são feias e nós (evangélicas) somos lindas”; 

“menina será princesa e menino, príncipe” (MARANHÃO FILHO, 2019, p. 315). 

Entretanto, discordando do ponto de vista limitado dos parágrafos anteriores, defende-

se que a identidade de gênero deve ser entendida, de outra forma, como a íntima convicção de 

pertencer ao que se considera gênero masculino ou feminino, a esses dois gêneros, ou mesmo 

a nenhum deles – gênero neutro. É o livre enquadramento ou não que a pessoa se auto dispõe, 

em relação ao modelo binário de gênero cisnormativo apresentado socialmente. Assim, a 

identidade de gênero ultrapassa o enquadramento que foi previamente imposto a alguém ao 

nascer, nesse caso, não devendo ser absoluto, por não ter sido uma identificação externada 

espontaneamente pela própria pessoa. 

O modelo padrão e binário de gênero estabelece critérios para o que se chama de rígido 

comportamento do homem ou de alguém perfeitamente dentro do gênero masculino ou de 

rigoroso comportamento da mulher ou de alguém otimamente ajustada ao gênero feminino, de 

acordo com sua “genitália”, desde o nascimento (o que se convencionou chamar de cisgênero). 

Como exemplo do perfil a ser seguido, de acordo com o padrão binário de gênero e 

orientação sexual, imposto culturalmente, cita-se o estereótipo de que jogos de videogame são 

exclusivamente para meninos. Esse devaneio reproduz a ditatura de que esses jogos precisam 

ser produzidos por homens, a fim de espelharem uma conotação idealmente desejada por seu 

público consumidor masculino, com cenários violentos, com tramas obscuras, de rigidez 

sentimental e, quando existentes, com personagens femininas hipererotizadas.  

 

Em um círculo que se retroalimenta, o estereótipo do gamer impacta não só quem se 

identifica com esse perfil, mas também o design de games. Um pesquisador definiu 

os games como “hardcore” ou “casuais”. Tramas obscuras e violentas atraem mais os 

meninos, ao passo que games como Candy Crush Saga interessam mais às meninas. 

Personagens femininas em games hardcore são raras, porém sempre hipersexualizadas 

e estereotipadas. Críticas ao viés de gênero geraram o debate “Gamergate, no qual 

rapazes vociferaram no YouTube que “videogames são criados por homens para 

homens” (REICHERT, 2019, p. 200). 

 

Indica Lanz (2017, p. 39) que o segundo significado importante contido na palavra 

“sexo” (associado a biológico) está também relacionado a gênero, ou seja, “o conjunto das 

expectativas sociais de desempenho de uma pessoa, estabelecidas em função do seu sexo 
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biológico”. Representa “um vasto somatório de papéis, funções, oportunidades e interdições, 

atitudes e atributos políticos, econômicos e culturais que a sociedade impõe compulsoriamente 

a cada um e a todos os indivíduos, em função da sua condição biológica de macho ou de fêmea”. 

Essa confusão é refletida no mundo jurídico que produz normas que alimentam a falsa, 

intricada e desorientadora ideia de que sexo e gênero são a mesma coisa. Vale mencionar que 

é comum a utilização dos termos sexo e gênero um em substituição ao outro, considerando 

erroneamente iguais macho, homem e masculino, bem como fêmea, mulher e feminino. Tal 

mistura de palavras e conceitos desconexos causa imensuráveis prejuízos aos possíveis direitos 

materiais advindos da sexualidade das pessoas. Explicando, a Lei de Registros Públicos (Lei 

6015/1973) estabelece em seu art. 54 que o assento do nascimento deverá conter: 2º) o sexo do 

registrando. Entende-se que o sexo estabelecido pela Lei de Registros Públicos na verdade quer 

fazer referência ao gênero, ou seja, à identidade de gênero, tanto que nas certidões de 

nascimento há o preenchimento com “masculino” ou “feminino”. Se a norma mencionada 

quisesse identificar o sexo biológico do indivíduo haver-se-ia de incluir no assentamento do 

nascimento algum termo do tipo “macho” ou “fêmea”. 

Por outro lado, a identidade de gênero transcende o enquadramento binário de ser 

(homem e mulher ou masculino e feminino cisgênero e heterossexual), vez que a complexidade 

humana e social e o conceito de felicidade pessoal ultrapassam ditos padrões simplistas, como 

grupos ortodoxos querem impositivamente fazer crer. 

De acordo com Berenice Bento (2006, p. 20-21) “a definição da transexualidade como 

‘transtorno’ ou ‘doença’ se baseia em uma determinada concepção de gênero, transfigurada em 

etiologias”.  Diz que esta experiência põe em destaque elementos que revelam o funcionamento 

das normas de gênero e, ao revelá-las, cria um campo contraditório de deslocamentos e de 

fixações dessas mesmas normas. 

As categorias de gênero (homem e mulher ou masculino e feminino) não são, portanto, 

categorias previamente existentes na natureza, mas, sim, padrões inventados, modelados e 

permanentemente disseminados e reforçados pela sociedade. Observa-se que, ao contrário de 

ser um mero atributo biofisiológico de caráter universal, como é o sexo genital, “o gênero 

envolve processos altamente complexos e plurais como rituais, linguagens, representações, 

símbolos, convenções, códigos de conduta e fantasias, que jamais poderão ser consideradas 

como monolíticos processos naturais” (LANZ, 2017, p. 55). 

Diferentemente, ao dizer que o gênero importa, Leonardo Sax, médico e pós-graduado 

em Psicologia, aponta que o fato de toda criança ser única e complexa não deveria encobrir o 

fato de que o gênero é um dos dois maiores princípios organizacionais no desenvolvimento 
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infantil, o outro é a idade. “Tentar entender uma criança sem entender o papel do gênero no 

desenvolvimento infantil é como tentar entender o comportamento da criança sem saber a idade 

dela” (SAX, 2019, p. 27). 

Sax (2019, p. 363) diz ainda que, “moral da história”, “ser transgênero não é uma 

variação do normal; é uma condição médica que exige medicamentos prescritos, cirurgia e 

outras intervenções a fim de que o indivíduo alcance seu objetivo de viver como o sexo oposto”. 

Indica que, mesmo depois de fazer a transição, o risco de doenças mentais e morte prematura 

continua muito mais alto em comparação com pessoas não transgêneras. 

Muszkat (2018, p. 117) afirma que “o estudo da anatomia do cérebro masculino e de 

suas características hormonais indica que, além da testosterona, os homens têm circuitos 

especiais para detectar qualquer tipo de provocação ou desafio, o que os torna mais sensíveis a 

situações que lhes pareçam ameaçadoras”. Faz referência à pesquisa sobre diferenças cerebrais 

ligadas ao sexo, onde se denomina esse comportamento de “defenda seu território”. 

A pesquisa apontada por Muszkat indica que há evidências de que as mulheres têm mais 

habilidade para a comunicação e a percepção de diferenças emocionais, testado desde o 

nascimento. “Bebês do sexo feminino reconhecem rostos mais precocemente e são capazes de 

responder mais rápido – refletindo-os como um espelho – aos distintos humores da mãe, como 

se tivessem nascido com uma máquina de captar e decodificar emoções” (MUSZKAT, 2018, 

p. 117). 

No entanto, exponha-se que é posição conhecida mundialmente que ter o atributo de ser 

transgênero tende a não mais atrair para si o estigma de ser considerado portador de enfermidade 

mental ou outra qualquer, inclusive com base nas conclusões científicas atuais da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 2018a). Em adição, no presente ano de 2020, o Supremo 

Tribunal Federal, na Reclamação (RCL) 31818, concluiu os debates e manteve a validade da 

Resolução 01/1999, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que proíbe a prática de reversão 

de orientação sexual, e conforme se entende, por extensão, de reversão de identidade de gênero, 

chamada “cura gay”, impedindo que a diversidade sexual e de gênero seja tratada como doença 

ou patologia (IBDFAM, 2020). 

Foi decidida e mantida na Reclamação (RCL) 31818 a configuração da usurpação da 

competência deste Supremo Tribunal prevista na alínea “a” do inc. I do art. 102 da Constituição 

da República. Entendeu a Suprema Corte que cuidou a ação popular n. 1011189-

79.2017.4.01.3400 de verdadeira ação direta de inconstitucionalidade ajuizada de forma 

dissimulada em juízo incompetente. Concluiu que sequer era caso de se avocar a ação popular 

para julgamento no STF, pois ausente legitimidade dos autores populares para a propositura de 
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ação direta de inconstitucionalidade. Considerou necessária a extinção da ação popular 

mencionada (STF, 2019a, p. 19). 

Assim sendo, também extinta a desmedida decisão do Juízo da 14ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal que havia julgado parcialmente procedente a ação popular 

n. 1011189-79.2017.4.01.3400 (STF, 2019a, p. 4). Destaca-se, adiante, trecho do fundamento 

dessa ação extinta: 

 

Ora, constitui uma “imprecisão” do CFP dizer que não interfere na liberdade de 

pesquisa dos psicólogos que pretendam investigar eventuais transtornos psicológicos 

e comportamentais associados à orientação sexual egodistônica, uma vez que restringe 

tais atendimentos psicoterapêuticos apenas à promoção da aceitação da referida 

situação, sem possibilitar qualquer outra alternativa terapêutica. Com efeito, impedir 

tais atendimentos psicológicos inviabiliza qualquer pesquisa de campo dessa ciência 
comportamental. Vale dizer, se os psicólogos se sentem ameaçados de censura pelo 

CFP por atender homossexuais egodistônicos que querem, voluntariamente, 

compreender e, se possível, tentar alterar sua orientação sexual, como dizer que os 

psicólogos encontram-se livres para desenvolver pesquisas científicas nessa seara do 

conhecimento? Com efeito, sem que possam promover os necessários atendimentos 

psicoterapêuticos para coleta de dados (pesquisa de campo), não há como 

fundamentar qualquer trabalho científico nessa área do comportamento humano (STF, 

2019a, p. 4-5). 

 

Pontue-se ainda que a definição de homem e mulher não surge exclusivamente de sua 

genitália, fato esse que denota que as questões de gênero não se limitam à clássica concepção 

genético-evolucionista. Portanto, a superação do binarismo homem e mulher requer a luta pelas 

identidades de gênero; o direito à liberdade de escolha de construir individualmente sua 

identidade sexual sem a intervenção repressiva do Estado; a desconstrução de padrões da moral-

religiosa , reprodutor da violência de gênero a partir da perpetuação do machismo, da misoginia 

e do patriarcalismo (COSTA, 2019, p. 43). 

Disso se conclui que a realidade humana se perfaz de muito mais opções do que as 

delimitadas pelo padrão binário de gênero. Disso decorrer que o cisgênero identifica-se com o 

gênero que nasceu, homem ou mulher, e a pessoa transgênero não se enquadra no gênero de 

nascimento. Dialogando sobre transgênero, mencione-se que esse termo é utilizado como 

expressão genérica a abranger tanto as travestis quanto os transexuais, quanto os demais papeis 

de gênero abarcados pelo termo transgênero, incluindo-se os intersexos, conforme visão 

proposta neste trabalho. 

A peculiaridade que normalmente individualiza as travestis é que elas não possuem 

conflito na sua condição de homem, mas se veem satisfeitos ao se vestirem e possuírem 

comportamentos de mulher. O sociológico brasileiro Barbosa da Silva (1958) escreve que a 

travesti tem o cuidado de demonstrar um comportamento construído segundo estereótipos e 
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padrões da personagem feminina. Com frequência usam maquilagem, procuram imitar ou 

produzir ações associadas ao feminino e chegam, às vezes, à utilização de hormônios para 

realçar o desenvolvimento de caracteres secundários femininos. 

Num outro ponto, o transexual é aquele que sente que é de gênero diferente ao que lhe 

foi atribuído quando nascer. Portanto, sente-se profundamente do gênero feminino (mulher 

trans), apesar de ter nascido com genitália masculina. Ou tem um corpo com genitália feminina, 

mas tem em seu íntimo a percepção de que é do gênero masculino (homem trans). Assim, os 

transexuais, de acordo com o mais balizado entendimento jurisprudencial do país, não precisam 

realizar a cirurgia de redesignação de sexo, para adquirirem os direitos ligados à sua 

característica trans, como a mudança de nome e sexo. Esse entendimento foi exposto na decisão 

do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.275/DF23 (STF, 

2018a). 

O Relator, Ministro Marco Aurélio, em seu voto na ADI 4.275, entende que os 

fundamentos para autorização da mudança do registro civil pressupõem não a submissão a 

procedimento cirúrgico, o qual altera apenas o aspecto anatômico, mas, sim, a condição de 

transexual. A disforia e o sofrimento dela decorrentes justificam a troca do prenome, com ou 

sem cirurgia. Como referido pela doutrina, atualmente, muitos transexuais não desejam realizar 

a cirurgia. As pessoas trans, ainda que não sintam prazer sexual, não sentem repulsa por seus 

órgãos genitais. Dessa forma, conclui a doutrina, incabível, juridicamente, impor a mutilação 

àqueles que, tão somente, buscam a plena fruição de direitos fundamentais e a integral proteção 

assegurada pela dignidade da pessoa humana (STF, 2018a). 

Ainda em relação ao julgamento da ADI 4.275 no STF, o Ministro Alexandre de 

Moraes, em seu voto, aponta que há uma clara contradição entre o estado civil da pessoa e seu 

modo de ser e agir perante a sociedade, que, poder-se-ia chamar de imagem pública, situação 

geradora de desconforto e constrangimento. Nesse sentido é que a Organização Mundial de 

Saúde há tempos classifica esse fenômeno como “transtorno de identidade sexual” (CDI 10 

F64.0). Sustenta o Ministro que, embora a Resolução 1.955/2010, do Conselho Federal de 

Medicina, enumere como requisito para o reconhecimento da condição de transexual o “desejo 

expresso de eliminar os genitais” do sexo original, com vistas a adquirir as características do 

sexo oposto, a tendência atual dos ordenamentos jurídicos, inclusive em termos de direito 

                                                
23  Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. 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. (STF, 2018a, p. 1-2) 
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comparado, é no sentido de dispensar a realização de cirurgia de redesignação de sexo (STF, 

2018a). 

Kaio Lemos, homem trans, aborda as questões das transmasculinidades, ou FtM 

(Female-to-Male). Ao adentrar na discussão relacionada aos processos de performatividades, 

diz que “os homens trans apresentam performatividades de gênero masculino, que mesmo 

dentro desse binarismo, estão deslocados do modelo normativo binário mais conhecido como 

‘macho’” (LEMOS, 2019. p. 37). Para ele, existe uma estrutura social e cultural conformada 

pela normatização das sexualidades, condicionando binarismo biológico às identidades de 

gênero. 

Essa construção normativa de padrões impostos de natureza biológica diz que o macho 

tem pênis e a fêmea tem vagina. Automática e obrigatoriamente esses padrões se relacionam 

com os papéis sociais do homem e da mulher, do masculino e do feminino, impregnado por 

essa imposição de natureza pseudobiológica, resumindo assim a figura do homem em um pênis 

e a da mulher em uma vagina. Por outro lado, a pluralidade social tanto em relação às práticas 

sexuais quanto às diversidades de identidades de gênero, anula a cisheteronormatividade e 

afirma que isso não passa de um conjunto de signos sociais e dogmáticos que podem ser 

superados (LEMOS, 2019. p. 37-38). 

Para Kaio Lemos, os homens trans são exemplos de um grupo social construtor e 

desconstrutor dos padrões de normatividade. Ele lembra o que a escritora Butler considerou que 

a performatividade “é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior 

de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a 

aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” (LEMOS, 2019, p. 37-38). 

Seguindo adiante, a intersexualidade é a identidade do grupo LGBTI+ que mais carrega 

em si o símbolo da diversidade de maneira expressa e contundente. Ao se conhecer o intersexo, 

chega-se à conclusão de que o binarismo e a heteronormatividade foram impostas e são 

condutas que visam ser restritivas e em nada abarcam a riqueza da natureza humana e da 

diversidade das relações sociais. Então, a intersexualidade é expressão de condição pessoal 

única, evidenciando que nem todo mundo nasce precisamente enquadrável nas categorias 

homem, mulher, masculino, feminino. 

As pessoas intersexo reúnem a biologia dos sexos masculino e feminino. É a pessoa que 

nasceu fisicamente entre o sexo masculino e feminino, tendo parcial ou completamente 

desenvolvidos ambos os órgãos sexuais, ou um predominando sobre o outro, mas não anulando 

o outro. A intersexualidade pode se manifestar tanto no cariótipo (exame dos cromossomos) 

quanto no fenótipo (características externas da pessoa) (DIAS, 2018, p. 69). 
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A intersexualidade, cuja antiga denominação era hermafroditismo, é o “nome dado a 

diversos tipos de condições anatômicas em que a genitália e/ou as características sexuais 

secundárias dos indivíduos não correspondem aos padrões socialmente fixados para os sexos 

masculino e feminino”. Como já mencionado, “basicamente os indivíduos intersexuados 

apresentam características sexuais primárias e/ou secundárias de ambos os gêneros”. Esse termo 

intersexualidade “passou a ser adotado pela medicina a partir de meados do século XX para 

designar indivíduos cuja genitália apresentada por eles ao nascer não permite classifica-los nem 

como machos nem como fêmeas” (LANZ, 2017, p. 415).  

Dias e Barretto reforçam o que já vem sendo denunciado pela comunidade LGBT. Diante 

da extrema rigidez da sociedade em classificar a todos ao nascer em um dos dois gêneros 

impostos, masculino ou feminino, a maioria das pessoas intersexuadas sempre foram 

arbitrariamente colocadas pelos médicos obstetras em um ou outro gênero, sem qualquer outro 

tipo de consideração. Elas alertam que “nem é preciso dizer que erros enormes foram cometidos 

em nome da intolerância da sociedade em conviver com situações ambíguas no que respeita a 

gênero”. Já prejudicadas, de modo irreversível, é “grande o número de crianças intersexuadas, 

classificadas como fêmeas – ou machos – ao nascer e que acabaram se revelando como machos 

– ou fêmeas – durante a sua criação” (LANZ, 2017, p. 415). O suicídio ou a automutilação são 

muitas vezes a única saída encontrada por essas pessoas diante da intensa violência a que foram 

submetidas e da profunda insatisfação com o enquadramento a que lhes foi imposta. 

As pessoas trans estão inseridas dentro da população LGBT. Essas pessoas estruturam a 

sua personalidade com base em identidade de gênero divergente da consideração padrão por 

uma cultura social excludente. O termo transgênero, de origem alienígena, é termo “guarda-

chuva” e pode se referir a todo o grupo de travestis, transexuais e, para conforme entende esse 

trabalho, intersexos. Mas os transgêneros não se limitam a essas pessoas, sendo amplo o campo 

de manifestação da condição de gênero de cada um. 

Como forma de manter o processo de marginalização das identidades de gênero postas 

como divergentes, a conhecida ideologia de gênero intenta separar o que seja considerado 

comportamento e características normais de homem e mulher, baseado em preceitos 

fundamentalistas, e o que deve ser rotulado de comportamento e características pervertidas. 

No entanto, observa-se que a natureza humana se perfaz de multiplicidade de 

manifestações, quer sob o aspecto biológico, físico, psíquico ou cultural. Assim, incabível 

engessar em padrões limitados e irrealistas a condição humana da identidade de gênero. Esse 

olhar libertário de entender que a sexualidade do ser humano é plural tem sido refletido em 

procedimentos realizados pela medicina, psicologia e outra áreas do pensamento, bem como 
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fundamentado importantes decisões judiciais. Daí a importância do Direito Homotransafetivo, 

tema do próximo tópico. 

 

3.4 DIREITO HOMOTRANSAFETIVO 

 

No momento anterior, procurou-se fazer observações acerca da situação histórica 

registrada dos fatos ocorridos com pessoas LGBTs. Estabeleceu-se também algumas 

coordenadas acerca das designações comuns à identidade de gênero, desfazendo possíveis 

confusões sobre os diversos termos existentes, especificamente com relação à ideia de que 

identidade de gênero é o mesmo que orientação sexual. Tudo isso é importante para a percepção 

do papel do Direito Homotransafetivo, e até do seu motivo de existência, apreciada a partir de 

agora. 

Foi no ano de 2000, que Maria Berenice Dias, na obra “União Homossexual: o 

Preconceito e a Justiça”, redesenhou a literatura sobre a diversidade sexual ao criar o termo 

“homoafetividade”. Esse novo vocábulo produz uma ressignificação extensiva para a 

homossexualidade, ao evidenciar que os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo podem 

ser também relações fundadas em afeto, dignas de reconhecimento pela sociedade, inclusive 

sob o contexto familiar e demais âmbitos comunitários. 

Apontando no mesmo sentido das ideias de Paulo Iotti Vecchiatti (2019, p. 118), 

entende-se que o termo homotransafetivo desconstrói o desmensurado preconceito social 

baseado na conjectura de que pessoas do mesmo sexo ou transgêneras somente firmavam seus 

relacionamentos apenas no desejo erótico sempre desprovido do amor sublime que somente 

seria atributo dos casais formados por pessoas de sexos opostos. 

O termo homoafetivo foi inicialmente cunhado para designar as uniões e os 

relacionamentos baseados no afeto romântico entre pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia o 

termo homoafetivo expandiu seu significado, vinculando-se a todas as situações afetivas e 

sexuais em que estejam presentes um gay individualmente ou casais do mesmo sexo ou 

transgêneros, como, por exemplo, no caso de adoção homotransafetiva. Assim é que o termo 

homoafetivo foi largamente utilizado na histórica decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

sobre a constitucionalidade das uniões entre pessoas do mesmo sexo (ADPF 132-RJ (STF, 

2011) e ADI 4.277-DF), em 2011, que, entende-se abrange as pessoas trans. 

As questões relacionadas à sexualidade, especialmente em relação ao grupo de pessoas 

consideradas diversidade sexual e de gênero, possuem tamanha importância dentro do contexto 

social e jurídico, que foi necessária a criação de uma disciplina denominada de Direito 
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Homotransafetivo, da Diversidade Sexual e de Gênero, ou Direito LGBT e variantes. Esse ramo 

da ciência jurídica que tem como objeto as questões jurídicas advindas da sexualidade das 

pessoas LGBTI+. Aborda assuntos como direito ao livre exercício da sexualidade, à 

constituição e planejamento familiar, direito ao casamento homoafetivo, à declaração de união 

estável, à adoção por todos os cidadãos, independentemente de sua orientação sexual ou 

identidade de gênero. Possui atenção para a homotransfobia, possibilidade de utilização do 

nome social para travestis e transgêneros, alteração do nome e sexo no registro civil, dentre 

outros temas afins. 

O Direito Homotransafetivo pode promover a construção de uma sociedade mais 

tolerante e baseada no respeito, na medida em que trata de temas relacionais às pessoas 

consideradas minorias sexuais. Essas pessoas existem, fazem parte do meio social e a sua 

sexualidade tem influência dentro do sistema jurídico contemporâneo, tanto nacional quanto 

internacionalmente. 

Compreende-se que há toda uma construção jurídica baseada nos direitos e obrigações 

dos LGBTI+, que, inclusive, alcança as mais diversas ramificações do Direito e ciências afins, 

interagindo com o Direito Público e o Direito Privado, o Direito Constitucional, o Direito Civil, 

o Direito Penal, o Direito Processual, a Sociologia Jurídica, a Filosofia do Direito, a Teoria do 

Estado, dentre outras. Mais ainda, o Direito Homotransafetivo também é temática em âmbito 

internacional, sendo preocupação das mais diversas organizações multilaterais (BELCHIOR; 

OLIVEIRA, 2020, p. 10). 

Diante do mencionado, o caminhar da ciência jurídica deve ser trilhado, de forma 

imprescindível, em direção à dignidade da pessoa humana, o que faz valer o fortalecimento do 

Direito Homoafetivo no cenário atual. 

 

Necessário se faz o incessante fortalecimento da ciência jurídica em direção ao seu 

objetivo maior: a pessoa humana. Isso permite que, por exemplo, ramos do Direito 

como o Homoafetivo, da Diversidade Sexual e de Gênero e o Ambiental possam se 

consolidar no mundo contemporâneo e se fundir com outras disciplinas jurídicas em 

prol da justiça para todos na sociedade (BELCHIOR, 2020, p. 14). 

 

E o Direito Homotransafetivo, também fortemente vinculado ao Direito Privado, tem 

suas bases de atuação alicerçadas nos direitos da personalidade. Esses direitos da personalidade 

permitem o respeito à liberdade humana em toda sua complexidade e sua diversidade 

intrínsecas, inclusive quanto à sexualidade. Não é por menos que o Direito Civil brasileiro 

ampara, de forma especial e detida, os diversos aspectos jurídicos provenientes dos direitos da 

personalidade. No entanto, vale ressaltar que o Direito LGBT entrelaçasse também com 
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institutos do Direito Público, buscando consolidar ainda mais as garantias necessárias à 

promoção da cidadania das pessoas consideradas diversidade sexual e de gênero, em especial, 

os transgêneros. 

Holanda (2016, p. 194) pontua, sobre a temática dos transgêneros, que a conformação 

familiar tradicional, as uniões amorosas e os inúmeros estereótipos relacionados com o gênero, 

necessitam “paulatinamente cedem lugar na legislação para um hibridismo comportamental 

inerente à espécie humana, cujas ilimitadas formas de expressão e necessidade de expansão 

ditam inexoravelmente como o direito deve se alinhar”. 

Conduzir o jurista a uma postura ativa, mesmo diante de todas as dificuldades impostas 

pela realidade vivenciada pelas minorias sexuais, é objetivo do Direito Homotransafetivo. Dita 

postura enseja a busca de soluções críticas e humanas para as inúmeras questões relacionadas à 

diversidade sexual e de gênero. Portanto, esse novo ramo do direito colabora para o 

fortalecimento da tolerância e do respeito no processo de convivência em sociedade. 

Estabelecidas as bases do Direito Homoafetivo, indica-se a seguinte pergunta: os 

direitos da personalidade devem ser considerados para a construção do desse ramo do direito e 

da luta pela concretização das garantias das pessoas transgêneras? Considerações sobre uma 

possível resposta para essa pergunta são externadas na próxima fase da pesquisa.  

 

3.5 DIREITOS DA PERSONALIDADE E AS PESSOAS TRANSGÊNERAS 

 

Adriano de Cupis (1961)  pontua que, de qualquer modo, pode-se notar desde sempre 

que a vida, a integridade física, a honra, a liberdade, e outros, satisfazem aspirações e 

necessidades próprias da pessoa humana considerada em si mesma, e ficam compreendidos, 

por isso, na esfera da utilitas (interesse) privada. Compreende, portanto, que os direitos 

correlativos pertençam à categoria dos direitos privados. 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2017) dizem que o princípio da dignidade da 

pessoa humana como norte jurídico estabelece uma nova postura aos civilistas modernos, que 

devem, na interpretação e aplicação de normas e conceitos jurídicos, assegurar a vida humana 

de forma integral e prioritária. “[...] todas as normas jurídicas do Direito Civil (e, é claro, dos 

demais ramos da ciência jurídica) relativas à personalidade jurídica e aos direitos da 

personalidade precisam estar vocacionadas à dignidade do homem”. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p. 197) indicam que, ao invés 

do que outrora prevalecia, a proteção do indivíduo não deve ser vista unicamente sobre o âmbito 

de seu patrimônio, mas, principalmente, em sua essência. Esse norte é verificado da 
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modificação axiológica da codificação brasileira, “que deixa de ter um perfil essencialmente 

patrimonial, característico do Código Civil de 1916, concebido para uma sociedade agrária, 

tradicionalista e conservadora”, para se dedicar substancialmente com o indivíduo, seguindo o 

emanado pela Constituição Cidadã de 1988. “Somente por tais circunstâncias já se pode 

vislumbrar a importância da matéria: a previsão legal dos direitos da personalidade dignifica 

o homem”. 

Em continuação, esses últimos autores conceituam os direitos da personalidade como 

“aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas 

projeções sociais”  (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 198). Eles reforçam que tais 

direitos estão agora previstos expressamente pelo Código Civil de 2020, no Capítulo II do Livro 

I, Título I, da sua Parte Geral. Observam que foi adotada a mencionada denominação “direitos 

da personalidade”, que é, inclusive, a preferida pela doutrina nacional [e internacional como 

Adriano De Cupis, Gierke e Ferrara]. 

Entretanto, os direitos da personalidade foram negados enquanto direito subjetivo, “em 

passado recente, através de trabalhos acadêmicos de juristas de escol24, sob o argumento de que 

não poderia haver direito do homem sobre a própria pessoa, pois isso justificaria, em ultima 

ratio, o suicídio” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 198). 

De outra forma, coloca Limongi França que “o direito existe para que a pessoa, em meio 

à vida social, seja aquinhoada segundo a justiça com os bens necessários à consecução dos seus 

fins naturais. Ora, o extermínio da vida pelo suicídio é a própria negação disso, é a coarctação 

da causa final do direito” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 199). 

Então, os direitos da personalidade têm por objeto as projeções físicas, psíquicas e 

morais do homem, considerado em si mesmo, e em sociedade. 

Duas correntes de pensamento bem distintas tentam firmar os fundamentos jurídicos dos 

direitos da personalidade: a corrente positivista e a corrente jusnaturalista. A primeira corrente, 

ou seja, a corrente positivista toma por base a ideia de que os direitos da personalidade devem 

ser unicamente aqueles reconhecidos pelo Estado, que lhes daria força jurídica suficiente para 

sua existência. Não aceitam, portanto, a ideia de direitos inatos à condição humana. 

Gustavo Tepedino citado por Gagliano e Pamplona Filho (2017, p. 200) reitera a defesa 

de que os direitos da pessoa humana, para ter uma efetiva tutela jurídica, devem encontrar a sua 

base na norma positiva. “O direito positivo é o único fundamento jurídico da tutela da 

                                                
24  Entre os quais se destacam Thon, Unger, Jellinek, Ennecerus, Crome, Oertmann, Von Tuhr, Ravà, 

Simoncelli, Cabral de Moncada e Orgaz. 
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personalidade; a ética, a religião, a história, a política, a ideologia, são apenas aspectos de uma 

idêntica realidade (...) a norma é, também ela, noção histórica”. 

Num outro ponto, a segunda corrente denominada jusnaturalista evidencia que os 

direitos da personalidade seriam as faculdades exercitadas naturalmente pelo homem, 

verdadeiros atributos inerentes a condição humana. Essa é uma visão com grande força na 

doutrina, sustentando os seus defensores que se tratam de direitos inatos, e, por isso mesmo, 

restaria ao Estado apenas a alternativa de reconhecê-los e sancioná-los no direito positivo, quer 

a nível constitucional ou a nível ordinário, atribuindo-lhe proteção própria “contra o arbítrio do 

poder público ou as incursões de particulares” [Carlos Alberto Bittar] (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2017, p. 200). 

Diante das linhas de pensamento retro mencionadas, concorda-se com Gagliano e 

Pamplona Filho ao compreenderem que, qualquer que seja a corrente doutrinária adotada, o 

importante é atentar para a dimensão cultural do Direito, como criação das pessoas para si 

mesmas, e também não deixar de manter um conteúdo mínimo de atributos que preservem a 

própria condição humana como um valor a ser tutelado. 

Assim sendo, os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, em suas 

dimensões física, mental e moral, possuindo certas características particulares, que lhes 

conferem posição singular no âmbito dos direitos privados. Assim sendo, os atributos dos 

direitos da personalidade se revelam por esses direitos serem absolutos, gerais, 

extrapatrimoniais, indisponíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios. 

O caráter absoluto dos direitos da personalidade indica a sua condição erga omnes, ou 

seja, os efeitos desses direitos se expandem em todos os campos e impõem à coletividade o 

dever de respeitá-los. “A noção de generalidade significa que os direitos da personalidade são 

outorgados a todas as pessoas, simplesmente pelo fato de existirem” (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2017, p. 207), em especial, às pessoas trans. A extrapatrimonialidade 

indica que são direitos tão fundamentais que não se pode cogitar valor específico ou limitado 

para eles. Não obstante, sob alguns aspectos, principalmente em caso de violação, podem ser 

economicamente mensurados, e não há impedimento que as manifestações pecuniárias de 

algumas espécies de direitos possam ingressar no comércio jurídico. 

Quanto à indisponibilidade, tal atributo genérico está relacionado ao fato de que os 

direitos da personalidade são intransmissíveis, pela impossibilidade de modificação subjetiva, 

gratuita ou onerosa, estando sob o manto da inalienabilidade; e irrenunciáveis, impossibilitando 

o reconhecimento jurídico do abandono desses direitos por vontade própria, conforme dispõe o 

art. 11 do Código Civil de 2002. 
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A imprescritibilidade dos direitos da personalidade deve ser pautada no sentido de que 

inexiste um prazo para seu exercício, não se extinguindo pelo não uso. Ademais, não se deve 

condicionar a sua aquisição ao decurso do tempo, uma vez que, segundo a melhor doutrina, são 

inatos, ou seja, nascem com a própria pessoa humana. A impenhorabilidade, consequência 

lógica da indisponibilidade, estabelece que os direitos da personalidade jamais poderão ser 

penhorados. 

Por último, a vitaliciedade preconiza que os direitos da personalidade são inatos e 

permanentes, acompanhando a pessoa desde a primeira manifestação de vida até seu 

passamento. Alerte-se que há direitos da personalidade que se projetam além da morte do 

indivíduo. 

Dentre os direitos da personalidade não se pode deixar de ressaltar o direito à vida. 

Reitere-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, em seu § 1, art. 6º, 

parte III, que diz que o direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser 

protegido pelas Leis. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. 

O direito à integridade psíquica está atrelado à personalidade pois se deve tomar a pessoa 

como ser psíquico atuante, que interage socialmente. A integridade psíquica abarca o direito à 

liberdade – inclusive a liberdade de pensamento, à intimidade, à privacidade, ao segredo, além 

do direito referente à criação intelectual, consectário da própria liberdade humana de 

imaginação. 

O direito à liberdade recebe destaque no art. 5º da Constituição Federal de 1988 e é 

garantido em todas as suas formas, seja na concepção mais individualizada até a consagração 

de liberdades coletiva. Especificamente, o direito à liberdade de pensamento está colacionado 

no inciso IV do art. 5º da Carta Maior, que estabelece expressamente que é livre a manifestação 

do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

O direito da personalidade relativo à integridade moral perpassa pelo direito à honra e 

poderá se manifestar sob as formas objetiva e subjetiva. O direito à honra objetiva corresponde 

à reputação da pessoa, compreendendo o seu bom nome e a fama de que desfruta no seio da 

sociedade. Já o direito à honra subjetiva correspondente ao sentimento pessoal de estima ou à 

consciência da própria dignidade. “Trata-se, também, de um direito da personalidade alçado à 

condição de liberdade pública, com previsão expressa no inciso X do art. 5º da CF/88” 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 235) e que propugna que são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
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Também como relação à integridade moral, tem-se o direito à imagem. Pode-se dizer 

que “a imagem, em definição simples, constitui a expressão exterior sensível da individualidade 

humana, digna de proteção jurídica”. Gagliano e Pamplona Filho (2017, p. 236) ressaltam que, 

para efeitos didáticos, dois tipos de imagem podem ser concebidos, a imagem-retrato e a 

imagem-atributo. Para esses autores a imagem-retrato revela a literalidade do aspecto físico da 

pessoa. A imagem-atributo corresponde “à exteriorização da personalidade do indivíduo, ou 

seja, à forma como ele é visto socialmente” . O Código Civil de 2002, de forma expressa, 

consagra o direito à imagem, em seu art. 2025. Por extensão, aqui se faz alusão à fotografia e à 

imagem das pessoas trans durante o pleito eleitoral. 

A vinculação do direito à imagem ao direito à honra, ao bom nome, ao conceito da 

pessoa, ocorre, “em razão da imagem da pessoa, quando divulgada, ser muitas vezes conjugada 

com uma notícia ou mensagem que se pretende produzir, onde esta mensagem pode violar a 

reputação da pessoa, ou seja, a sua honra” (BELTRÃO, 2014, p. 177). A imagem pode também 

se ligar à intimidade da pessoa, revelando-se em momentos reservados, em seu ambiente 

familiar, alheio aos olhos da sociedade, em situação que não tenha nenhum interesse público 

(BELTRÃO, 2014, p. 177). 

Finalmente, a proteção da personalidade referente ao direito à identidade traduz a ideia 

de proteção jurídica aos elementos distintivos da pessoa, natural ou jurídica, no seio da 

sociedade, sendo evidenciado nos dispositivos do Código Civil de 2002, no capítulo relativo 

aos direitos da personalidade, arts. 16, 17, 18 e 1926 (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, 

p. 238). 

“A pessoa, para poder desenvolver sua personalidade, supõe por natureza uma 

identidade pessoal e o reconhecimento social dessa identidade” (BELTRÃO, 2014, p. 177). A 

identidade pessoal perpassa a atribuição de um nome à pessoa, tornando-se juridicamente 

direito da personalidade. Portanto, de acordo com o art. 16 do Código Civil (Lei 10.406/2002), 

toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.  

O nome permite a identificação da pessoa diante da sociedade, nos diversos núcleos 

possíveis, permitindo a individualização da pessoa e evitando a confusão com outras. “Assim, 

                                                
25  Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 

a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 

uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 

atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (ADIN 4815) 
26  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 a 

exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. 

 Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 

 Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
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os elementos de identificação vão facilitar a localização da pessoa em sua família e perante o 

Estado, possibilitando a verificação de sua condição pessoal e patrimonial” (BELTRÃO, 2014, 

p. 178). Nesses termos, diz-se que o nome tem uma dupla função: a primeira de designar a 

pessoa que o detém, e a segunda a de distinguir esta mesma pessoa no seio da sociedade. 

Atento aos direitos de cidadania das pessoas transgêneros, e no sentido de afastar 

qualquer ação preconceituosa por parte do serviço público aos LGBTI+, em especial, às 

travestis e aos transexuais, foi proferido o Acórdão do STF na ADI n. 4.275, em 1o de março 

de 2018, julgando, em observância ao direito constitucional e registral, que a pessoa transgênero 

pode alterar seu prenome e seu gênero/sexo no registro civil. 

Fundamenta a Corte Constitucional que o nome civil também é um direito dos 

transgêneros, face ao reconhecimento indiscutível da personalidade jurídica das pessoas 

naturais, da liberdade pessoal, da honra e da dignidade. Frisa essa decisão do STF que não se 

pode exigir a realização da cirurgia de transgenitalização ou a submissão a tratamentos 

hormonais ou patologizantes para que essas pessoas possam ter acesso a documentos que 

atestem a sua real condição como ser humano, no que diz respeito ao seu nome e a sua 

sexualidade. 

Entretanto, em relação à decisão do STF na ADI n. 4.275, aponta Loureiro (2018) que 

não se ignora que o processo democrático não é perfeito e que os direitos da minoria não devem 

ficar nas mãos da maioria. Continua o autor, alegando que “mas a recíproca também é 

verdadeira: a vontade da minoria não pode ser imposta a priori, como encargos sem concessões, 

sem discussão possível com outras pessoas”, quando seus direitos puderem ser afetados ou o 

destino da própria sociedade democrática e das instituições estiverem em jogo e a perigo. 

Quais direitos da maioria estão sendo afetados ou de que forma o destino da própria 

sociedade democrática e das instituições está em jogo e a perigo, com encargos sem concessões, 

ao ser reafirmado o direito das travestis e dos transexuais de obterem certidões cartorárias onde 

devem estar registrados seu nome escolhido e o gênero ao qual pertence conforme sua condição 

sexual íntima? Para o questionamento do autor, vê-se como resposta simples e rápida somente 

uma: nada há de juridicamente ilícito e cientificamente não sustentado na decisão que permite 

aos transgêneros o direito de alteração do nome e do gênero/sexo registral. 

As consideradas minorias ligadas à diversidade sexual e de gênero em nada provocam 

lesões aos direitos da suposta maioria heterossexual e cisgênera. Os LGBTI+ em nenhum 

momento estão propondo que os que se consideram heterossexuais cisgêneros sejam obrigados 

a alterar seu nome e gênero/sexo no registro civil, e se assumam transgêneros. Ou mesmo, não 
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há proposta para que os heterossexuais e cisgêneros tenham negado o direito de ter registrados 

os seus dados conforme seus atributos de personalidade. 

Em relação ao comentário de Loureiro em análise, os heterossexuais e cisgêneros 

possuem mais obrigações legais, pagam mais impostos, pagam taxas cartorárias mais elevadas 

que os LGBTs, ensejando assim encargos sem concessões, como supõe o autor mencionado? 

Constata-se que a resposta é: claro que não! Dessa forma, sem plausibilidade as irresignações 

pautadas nas suposições de que os heterossexuais cisgêneros poderão ter seus direitos afetados 

ou de que o destino da própria sociedade democrática e das instituições está em jogo e a perigo, 

com a confirmação do direito das travestis e dos transgêneros de alterarem seu nome e 

sexo/gênero em cartório. Ilações sem fundamento legal e científico e destoantes da perspectiva 

da dignidade humana e do sentido de ser do estado democrático de direito. 

Refira-se, mais ainda, à situação das pessoas transgêneras que já tiverem retificado o 

gênero no registro de nascimento ou casamento, nos termos do Provimento 73, de 28 de junho 

de 2018, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 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). Por ser uma averbação de dados, o art. 5º desse 

Provimento reza que as mencionadas alterações possuem natureza sigilosa, razão pela qual as 

informações a seu respeito não podem constar das certidões dos assentos, salvo por solicitação 

da pessoa requerente ou por determinação judicial, hipóteses em que a certidão deverá dispor 

sobre todo o conteúdo registral. 

Outro ponto semelhante é o fato de, já desde muito tempo, as pessoas possuírem a 

faculdade de mudar seu sobrenome de solteiro, quando do momento do casamento, previsão 

dos arts. 57 e 109 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1975) e art. 1.565, §1º do Código 

Civil de 200227. No entanto, não se tem registros de reiteradas críticas quanto aos entraves 

advindos de tal mudança. 

Relembrando João Nery, homem trans, expõe-se trecho de sua obra “Viagem Solitária: 

Memórias de um Transexual Trinta Anos Depois”: 

 

Capítulo 9 

O Que Fazer com o Meu Passado 

[...] 

– Identidade, por favor – pediu-me o homem do guichê da rodoviária quando 

comprava minha passagem para Brasília. 

Peguei a certidão de nascimento, eufórico, para usá-la pela primeira vez. 

                                                
27  Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e 

responsáveis pelos encargos da família. 

§ 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. 
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– Identidade ou carteira profissional, meu filho. Certidão de nascimento não serve – 

disse o bilheteiro irritado e com pressa. 

Confirmei que a certidão de nascimento em si pouco valia como identificação. 

Precisava tirar os outros documentos. O mais difícil era o certificado de alistamento 

militar, pois tinha de ser numa cidade com excesso de contingente. Assim, nem 

precisaria fazer o exame médico. Mas primeiro minha mãe teria de me emancipar. Só 

depois, poderia tirar sozinho ou outros documentos. 

E, de preferência, deveria ser em outro estado, com menor chance de ser descoberto. 

[...] (NERY, 2011, p. 225). 

 

Fazendo um comparativo entre a decisão do STF na ADI n. 4.275 e o julgamento do 

Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht (BverfG)) no processo “1 BvR 

2019/16”, em 10 de outubro de 2017, publicado em 8 de novembro de 2017, consigne-se que o 

gênero neutro (inter/divers), também conhecido como terceiro sexo (drittes Geschlecht), faz 

referência às pessoas que não se reconhecem homem/masculino (männlich) ou 

mulher/feminino (weiblich). 

Ultrapassando a limitação no que se refere à normalização de somente dois gêneros, o 

Tribunal Constitucional Alemão, em seu julgado referido (1 BvR 2019/16), suplantou as rédeas 

desse padrão dualista, e concluiu pela possibilidade de fazer constar no registro de nascimento 

o gênero “diverso” (na Alemanha “inter/divers”), conseguindo refletir, de forma mais precisa, 

o gênero como característica resultante da diversidade sexual humana. 

Observe-se que, desde maio de 2013, na Alemanha, já havia a possibilidade de deixar 

o campo registral referente ao gênero sem preenchimento, ou seja, “em branco”. Essa prática 

era uma forma de fazer certificar, dentro do processo legal de identificação, que a pessoa não 

se adequava ao dito padrão binário, nos termos do § 22, inc. 3 da lei do Estado Pessoal 

(Personenstandsgesetz – PstG/07) (FRITZ, 2017). 

Diz a decisão do Tribunal Constitucional alemão que, sob uma ótica médica, o 

Conselho Federal de Medicina alerta que não se sustenta uma concepção de gênero 

exclusivamente binária. Manifesta que a Sociedade Alemã de Psicologia frisa que “o gênero 

seria uma construção pluridimensional, cujo desenvolvimento é condicionado pela complexa 

interação de fatores corporais, psicossociais e psicossexuais” (ALEMANHA, 2017). Revela, 

mais, a decisão da aludida Corte Constitucional alemã que o Conselho de Ética alemão propõe 

que pessoas cujo sexo não seja claramente identificável, possam escolher registrar um “outro” 

gênero. Aponta a mencionada Corte Alemã, também, que o Centro de Estudos da Igreja 

Evangélica Alemã retorquiu que há um princípio ordenador, institucional e culturalmente 

dominante da dupla sexualidade. 

Após o exame das inúmeras informações e defesas apresentadas, conclui a Corte 

Máxima Alemã que a discriminação registral em relação ao gênero de inter e transexuais é 
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infundada, estipulando ser legal a inserção do gênero “diverso” como informação de gênero no 

registro de nascimento. 

No processo “1 BvR 2019/16”, ora em questão, o Tribunal Constitucional alemão 

determinou, mais, que o legislador formulasse uma nova regra até 31 de dezembro de 2018 para 

atender ao julgado que decidiu pela possibilidade de pessoas registrarem em seus documentos 

o denominado terceiro gênero. Assim foi feito, posto que, em 13 de dezembro de 2018, o 

Parlamento alemão (Deutscher Bundestag) alterou a legislação civil para permitir que na 

certificação do nascimento de um recém-nascido, além das indicações "feminino" e 

"masculino" ou da ausência de indicação (campo de gênero “em branco”), seja possibilitada a 

designação "diverso" para o caso de não haver condições de ser a criança definida dentro do 

gênero feminino ou masculino. 

Diante de todo o contextualizado, a proteção dos direitos da personalidade se dá nos 

vários campos do ordenamento jurídico, desfrutando, assim, de estatutos disciplinadores 

diversos, variáveis em função do enfoque adotado. 

Os direitos da personalidade se destacam no processo de proteção dos atributos tão 

peculiares às pessoas transgêneras. Esses direitos são consolidados enquanto direitos 

fundamentais encartados na Constituição Federal de 1988, tema a ser tratado a seguir. 

 

3.6 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIVERSIDADE DE GÊNERO 

 

George Marmelstein  (2019, p. 31) escreve que “a ideia de justiça, de liberdade, de 

igualdade, de solidariedade, de dignidade da pessoa humana, sempre esteve presente, em maior 

ou menor intensidade, em todas as sociedades humanas”. Nesse sentido, a noção de direitos da 

pessoa humana é tão antiga quanto a própria sociedade. Mas não se está afirmando que sempre 

foram direitos positivados, mas sim que sempre representaram valores ligados à dignidade do 

ser humano que existem pelo simples fato de a pessoa humana ser pessoa humana. 

Relembra que “a famosa Magna Carta de João Sem-Terra, de 1215, que é tida por 

muitos como o documento que deu origem aos direitos fundamentais, já consagrava em seu 

texto inúmeras cláusulas de liberdade que, hoje, são direitos fundamentais, como o princípio 

da legalidade e da irretroatividade das leis, entre tantos outros”  (MARMELSTEIN, 2019, p. 

29). 

Põe em reflexão o estágio primário que ainda se vive no que se refere à proteção dos 

direitos do homem/fundamentais, pois “até bem pouco tempo atrás, prevalecia a ideia de que 

as mulheres eram irracionais e muito emotivas para exercerem qualquer direito político” 
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(MARMELSTEIN, 2019, p. 32). Adicione-se a isso o preconceito que ainda permanece em 

relação ao trabalho feminino em diversas áreas, como nas forças armadas, exemplo notório. 

Reflete ainda sobre a permanência, nos dias atuais, o pensamento dominante, 

desvinculado de base científica, de que os casais de pessoas homotransafetivas são 

emocionalmente instáveis para obterem o direito de adotar crianças. “Os próprios 

homossexuais são estigmatizados e discriminados mesmos nos países mais civilizados, 

havendo, inclusive, leis pelo mundo afora que consideram a prática do homossexualismo como 

crime” (MARMELSTEIN, 2019, p. 32). 

A obra “Condenados no meu país, minha sexualidade é um crime”, de Philippe 

Castetbon, retrata as nuanças dessa realidade de criminalização da homoafetividade em alguns 

países, como exemplificado a seguir: 

 

Iêmen 

Artigo 264 – A homossexualidade entre homens é definida como a relação anal. A 

pena para um homem solteiro é de 100 chibatadas, ou a pena máxima, de um ano de 

prisão, enquanto a pena para homens casados é a morte por apedrejamento. 

[...] 

Irã 

Artigo 110 – A punição para a sodomia é a morte, cabendo ao juiz da Sharia decidir 

a forma de execução. 

Artigo 111 – A punição para a sodomia é a morte, desde que tanto o parceiro ativo 
quanto o passivo sejam adultos, estejam em condições plenas de sanidade física e 

mental e tenham agido em livre arbítrio28. 

 

Deixando a visão desmesurada de estados totalitários, autocráticos e fundamentalistas, 

parte-se para as bases de criação do Estado Democrático de Direito, sustentáculo dos direitos 

fundamentais e do processo de engajamento político da coletividade. Nesses termos, comenta-

se que o artigo primeiro do Bill of Rights, aprovado na Inglaterra em 1689, já proclamava ser 

“ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento”. 

Mas, bem antes, registre-se que “um dos primeiros filósofos a questionarem o poder absoluto 

do soberano foi o alemão Johannes Althusius (1557-1638)”. Em seu livro “Política”, publicado 

em 1603, Althusius já defendia que “todo o poder é limitado por limites definidos e pelas leis. 

                                                
28  “Yemen 

Article 264: Homosexuality between men is defined as penetration into the anus. Unmarried men shall be 

punished with 100 lashes of the whip or a maximum of one year of imprisonment, while married men shall be 

punished wiht death by stoning. 

[...] 
Iran 

Article 110 – The punishment for sodomy is death, the method of which is determined by a Sharia (Islamic 

law) judge. 

Article 111 – The punishment for sodomy is death provided both the active and passive persons are mature, 

of sound mind and have free will”. (CASTETBON, 2015, p. 49/51, tradução nossa) 
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Nenhum poder é absoluto, infinito, desenfreado, arbitrário e sem leis. Todo o poder está atado 

às leis, aos direitos e à equidade” (MARMELSTEIN, 2019, p. 36). 

John Locke, em 1690, com a publicação da obra “Segundo Tratado sobre o Governo”, 

defendia que “Os homens são por sua natureza livres, iguais e independentes, e por isso 

ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar 

seu consentimento”. Portanto, “o único modo legítimo pelo qual alguém abre mão de sua 

liberdade natural e assume os laços da sociedade civil consiste no acordo com outras pessoas 

para se juntar e unir-se em comunidade, para viverem com segurança, conforto e paz umas com 

as outras” (MARMELSTEIN, 2019, p. 36), tendo a garantia de gozo de suas posses, e de maior 

proteção contra quem não faça parte desse convívio. 

É lembrado que, “de acordo com Locke, essas pessoas que, voluntariamente, se uniram 

para formar a sociedade civil transfeririam parte de sua liberdade natural para a comunidade ao 

consentir em respeitar as leis”. No entanto, essas normas não seriam originadas unilateralmente 

por um soberano, mas resultante de pacto realizado por todos os membros da sociedade. “E 

nesse caso, para Locke, até mesmo o Príncipe estaria subordinado às leis previamente 

aprovadas pela maioria dos membros da sociedade civil. Eis a base teórica do Estado 

Democrático de Direito” (MARMELSTEIN, 2019, p. 36-37). 

Surge então, dentro do modelo político elaborado por Locke, o esboço do princípio da 

separação dos poderes, posto que o poder de legislar e o poder de governar não deveriam 

pertencer à mesma pessoa. Afinal, “poderia ser tentação excessiva para a fraqueza humana a 

possibilidade de tomar conta do poder, de modo que os mesmos que têm a missão de elaborar 

as leis também tenham nas mãos o poder de executá-las” (MARMELSTEIN, 2019, p. 37). 

Ferramenta básica do Estado de Direito, a técnica de separação dos poderes é aliada 

inseparável dos direitos fundamentais. É nítido que o sistema de freios e contra pesos (checks 

and balances) é essencial para evitar o abuso do poder e, consequentemente, para proteger os 

indivíduos da arbitrariedade estatal. 

Em sua época, o magistrado Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, foi 

quem observou esse instrumental político ao concluir que “todo homem que tem poder é tentado 

a abusar dele”. Logo, “para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder freie o poder” (MARMELSTEIN, 2019, p. 37). 

O resultado é a concepção do artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, de 1789, consequência da Revolução Francesa, que diz que “o Estado que não 

reconhece os direitos fundamentais, nem a separação de poderes, não possui Constituição”. 
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Infere-se, então, que um país verdadeiramente democrático deve possuir um mecanismo de 

controle do poder estatal para proteger os cidadãos contra o abuso e a opressão. 

“A finalidade ética do Estado a partir de então, não é mais a mera satisfação dos 

interesses de um ou de poucos indivíduos, mas a busca do bem comum, conforme sustentou 

Jean-Rousseau, no seu Contrato Social (1757/1762)”. Isso significa que “é o governo do povo, 

pelo povo e para o povo, de acordo com as palavras imortalizadas por Abraham Lincoln, 

proferidas no famoso Discurso de Gettysburg de direito, em 1863”. Completa-se que esse 

modelo é o denominado Estado democrático de direito, que, mesmo com todos os seus defeitos, 

é a fórmula política adotada “pela maioria dos países mais avançados e é o único arcabouço 

institucional que permite a mudança social sem violência. Portanto, é um modelo a ser seguido” 

(MARMELSTEIN, 2019, p. 38). 

Diante do cenário social, os Direitos Fundamentais são valores “bastante dinâmicos, 

sujeitos a saltos evolutivos e a tropeções históricos, já que acompanham a evolução cultural da 

própria sociedade”. Em virtude disso, “é natural que o conteúdo ético dos direitos fundamentais 

também se modifique ao longo do tempo” (MARMELSTEIN, 2019, p. 39). 

Pensando nessa realidade, o jurista Karel Vasak desenvolveu uma ideia conhecida como 

“teoria das gerações dos direitos”. Ao formular a sua teoria, inspirado pelo lema da Revolução 

Francesa, Vasak disse mais ou menos, que a primeira geração dos direitos seria a dos direitos 

civis e políticos, fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem com as revoluções 

burguesas. A segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

baseados na igualdade (égalité), impulsionada pela Revolução Industrial e pelos problemas 

sociais por ela causados. Por fim, a última geração seria a dos direitos de solidariedade, em 

especial o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, coroando a tríade com a 

fraternidade (fraternité), que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

Observa-se que as pessoas transgêneras ainda hoje lutam pelos direitos fundamentais já 

há muito inseridos como direitos de primeira geração. O direito à liberdade relacionado a 

manifestações da sexualidade desse grupo ainda se mostram difíceis de serem postos em 

prática. A possibilidade dos direitos políticos vinculados aos direitos de gênero é minada por 

empecilhos ideológicos fundamentalistas, apesar de imprescindíveis à alteração da condição de 

marginalidade social dessas pessoas. Também existe a reivindicação pela concretização dos 

direitos fundamentais de segunda geração nos que dizem respeito à igualdade não somente 

formal, mas também material, incidindo nos direitos econômicos, sociais e culturais. E, por 

fim, a consumação para as pessoas trans dos direitos de terceira geração relativos à 
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solidariedade, à possibilidade de que a fraternidade também as atinja, permitindo-as ter acesso 

ao desenvolvimento enquanto liberdade, à paz e ao um meio ambiente social livre de 

intolerância e violência. 

No caso específico do Brasil, a prevalência alcançada pela teoria dos direitos 

fundamentais, deve-se, sem dúvida, à Constituição Federal de 1988 (CF/88), que inaugurou um 

novo ciclo no cenário jurídico nacional. 

Diante disso, especificamente em relação ao direito fundamental da igualdade, por 

respeito ao próximo, a frase que inaugura o art. 5º da CF/88 é bastante semelhante àquelas que 

iniciam as declarações liberais de direito, e determina 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 

[...]”. 

A expressão “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” 

estabelece um dever ético-jurídico de respeito ao outro. Esse dever, núcleo da dignidade da 

pessoa humana, “se materializa juridicamente através dos mandamentos constitucionais de não 

discriminação, de tolerância, de respeito às diferenças e de combate ao preconceito e ao 

racismo” (MARMELSTEIN, 2019, p. 76). Além mais, em adição ao caput do art. 5º, há várias 

outras normas constitucionais que prestigiam o direito à igualdade sob o manto da dignidade. 

 

A partir do que se convencionou chamar virada kantiana, dá-se uma reaproximação 

entre ética e Direito, com a fundamentação moral dos direitos humanos e o 

ressurgimento do debate sobre a teoria da justiça fundado no imperativo categórico, 

que “deixa de ser simplesmente ético para se apresentar também como imperativo 

categórico jurídico”. A idéia de dignidade da pessoa humana, traduzida no postulado 
kantiano de que cada homem é um fim em si mesmo, eleva-se à condição de princípio 

jurídico, valor-fonte do qual decorrem direitos fundamentais do homem que não 

podem ser relativizados em prol de qualquer projeto coletivo de bem comum 

(BINENBOJM, 2001, p. 76). 

 

Quanto ao direito fundamental à diferença, “a Constituição brasileira consagra o direito 

de cada pessoa ser tratada com igualdade em relação à usa identidade cultural, ainda quando 

esta se distancie dos padrões hegemônicos da sociedade” (MARMELSTEIN, 2019, p. 76). A 

ideia elementar de igualdade jurídica é precisamente a de que os benefícios normativos 

conferidos a uma pessoa não podem ser arbitrariamente negados a outras sem uma razão 

plausível. 

No que se refere à discriminação e aos direitos homotransafetivos, o direito à igualdade 

impede que o Estado adote medidas discriminatórias arbitrárias, sem justificativa, motivadas 

pela intolerância social e institucional. As leis não podem estabelecer distinções de classes, 
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como se houvesse cidadãos de segunda categoria, terceira, ou de categoria nenhuma. Para 

Marmelstein (2019, p. 82) “há um único indivíduo: o ser humano, que merece igual 

consideração, independentemente da cor da pele, do gênero, da condição econômica, da 

orientação sexual ou de qualquer outro fator acessório”.  

De forma concreta, reitere-se sobre a alteração de registro de pessoa trans, em 

importante julgamento proferido em 2018, o Supremo Tribunal Federal analisou o direito das 

pessoas transgêneros de alterarem seu nome e sexo/gênero no registro civil, independentemente 

de terem se submetido a cirurgia de transgenitalização ou procedimentos análogos. A tese foi 

analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275. 

Mencione-se também o direito fundamental à autonomia da vontade. O art. 5º da CF88 

traz “proteção implícita à autonomia da vontade, aqui entendida como a faculdade que o 

indivíduo possui para tomar decisões na sua esfera particular de acordo com seus próprios 

interesses e preferências”. Em outras palavras, seria o reconhecimento do direito individual de 

fazer tudo aquilo que se tem vontade, desde que não prejudique os interesses de outras pessoas. 

“Cada um deve ser senhor de si, agindo como um ser responsável por suas próprias escolhas 

pessoais, especialmente por aquelas que não interferem na liberdade alheia” 

(MARMELSTEIN, 2019, p. 105). 

Assim, proteger a autonomia da vontade significa permitir às pessoas a capacidade de 

autodeterminação, de determinar autonomamente o seu próprio destino, fazendo escolhas que 

digam respeito a sua vida e ao seu desenvolvimento humano, como a decisão de casar-se ou 

não, de ter filhos ou não, de expor publicamente sua orientação sexual etc. 

Para ilustrar o assunto, a decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana no caso 

Lawrence vs. Texas (2003), anulou uma lei do Texas (2003) que punia criminalmente a prática 

de relações homossexuais entre adultos. Na decisão, prevaleceu o argumento de que a 

sexualidade é uma opção íntima e pessoal que diz respeito a cada pessoa em particular, sendo 

proibido ao Estado interferir nessa escolha, quando tomada consensualmente por pessoas 

adultas e plenamente capazes, já que o direito à liberdade contempla a garantia de definir o 

próprio conceito de existência (MARMELSTEIN, 2019, p. 106). 

O autor considera que, embora a ideia de autonomia da vontade seja uma consequência 

natural da dignidade da pessoa humana, “curiosamente não há, na Constituição brasileira, que 

foi tão generosa ao proclamar direitos, nenhum dispositivo que consagre claramente o direito à 

autonomia privada”. Entretanto, aponta que é inegável que ela está presente, de modo implícito, 

em diversos dispositivos constitucionais, sobretudo nos direitos ligados à liberdade e à 

personalidade, como no disposto no art. 5º, II, da Carta Magna brasileira que diz que “ninguém 
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é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei” (MARMELSTEIN, 

2019, p. 106). 

Portanto, o Direito Homotransafetivo mostra seu valor ao propor solução para a inserção 

cidadã das travestis, transexuais e intersexos na sociedade, mediante a construção de 

ferramentas jurídicas inclusivas. Essa construção jurídica se fundamenta nos direitos da 

personalidade, sob o âmbito civil, e nos direitos fundamentais, de propulsão constitucional, 

congregadores do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Vistos os assuntos mais específicos de identificação do que o trabalho observou como 

pessoas LGBTs, em especial, pessoas transgêneras, seus conceitos e a possibilidade de atuação 

do direito na promoção dessas minorias, por meio do Direito Homoafetivo, dá-se seguimento 

ao percurso proposto inicialmente, adentrando-se nas peculiaridades do processo eleitoral 

democrático brasileiro. Para isso, indiscutível a proeminência dos partidos políticos em toda a 

sistemática política em vigor no Brasil? Se sim, qual seria a função das agremiações partidárias 

no sistema jurídico e democrático brasileiro? 
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4 A FUNÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SISTEMA JURÍDICO E 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

 

A vida em sociedade requer a formulação de estruturas cada vez mais aperfeiçoadas, 

visando a preservação harmônica da convivência coletiva e o gerenciamento do complexo de 

recursos existentes em prol de toda a comunidade. Assim, o Estado democrático de direito foi 

desenvolvido com o objetivo de viabilizar a escolha periódica dos que melhor representam os 

interesses de toda a população, mediante o sufrágio universal. Essa organização estatal também   

se faz de forma imprescindível de acordo com seu sistema normativo. 

Dessa forma, encontra-se o Estado democrático brasileiro, tendo os partidos políticos, 

por previsão constitucional, papel central no fortalecimento da representação política de todo o 

povo. Foram creditadas às agremiações partidárias a responsabilidade de propor candidatos 

aptos a concretizar a manutenção e o desenvolvimento dos ideais republicanos de discutir, criar 

e realizar políticas para o bem da coletividade, baseada na igualdade efetiva de toda a nação. 

Pelo menos é o objetivo inicial para que foram criados e é o que se espera, tamanho o arcabouço 

de ferramentas jurídicas e políticas postas à sua disposição. 

 

4.1 PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Inicia-se o presente tópico com as reflexões e informações acerca do poder sem 

supervisão, destrutivo e deturpado, que pode ser conferido a “governantes” e a instituições 

políticas e estatais, como expostas por Marmelstein (2019, p. 5), “Em 1933, Hitler assumiu o 

poder através de sufrágio onde obteve a maioria dos votos dos eleitores alemães. Naquele 

mesmo ano, foi aprovado o chamado “Ato de Habilitação” (Ermächtigungsgesetz), conferindo 

ao gabinete de Hitler o poder de editar normas capazes de alterar até mesmo a Constituição”. 

Foi esse ato, formalmente válido, que deu suporte jurídico para as barbaridades 

cometidas contra os judeus e a minorias, como os LGBTs. As “Leis de Nuremberg”, aprovadas 

em 1935, no apogeu do regime nazista, oficializaram o antissemitismo. “O alicerce normativo 

do direito alemão, durante o nazismo, era a vontade do líder (“Princípio do Führer”). O que 

Hitler ordenava era lei e, portanto, deveria ser obedecido. Logo, todos os que estavam abaixo 

de Hitler nada mais estavam fazendo do que cumprir ordens. [...]” (MARMELSTEIN, 2019, p. 

6). Daí, a presente pesquisa indaga: estando em meados de 2020, o Brasil se direciona para 

semelhante processo político de viés genocida? 
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Por incrível que pareça, Hitler sabia o significado dos direitos do homem ao dizer que 

“os direitos do homem estão acima dos direitos do Estado”. No entanto, “sua concepção é 

completamente distorcida e discriminatória, já que somente os descendentes de uma suposta 

‘raça superior’ [ariana] deveriam ter o privilégio de gozar esses direitos” (MARMELSTEIN, 

2019, p. 4). Quaisquer outros seres humanos poderiam ser descartados, uma vez que o mundo 

não foi feito para os fracos e covardes. Para Hitler, a dignidade não era um atributo de toda e 

qualquer pessoa humano, mas somente dos especiais membros da raça ariana. “O Holocausto, 

que resultou na morte de milhões de judeus e de outras minorias, é o resultado dessa concepção 

distorcida de dignidade da pessoa humana” (MARMELSTEIN, 2019, p. 5). Esse período de 

horror da história humana denominada de Holocausto é uma lição que não pode ser esquecida, 

para não ser repetida; pelo menos é que se busca incessantemente. 

Sobre o amplo espectro de atuação da Constituição Federal de 1988 no sistema político 

e eleitoral do país, Gonçalves (2018, p. 7) comenta que “foi feita por pessoas que combateram 

o regime militar e, ao mesmo tempo, por outros que o apoiaram”. Analisa que a Carta Magna 

vigente é longa, se ocupa de vários detalhes, repleta de normas programáticas, mas possui a 

qualidade de garantir extenso rol de direitos fundamentais e mecanismos para sua proteção. 

A Lei Fundamental trata também largamente de temas de direito eleitoral. Prevê a 

titularidade do poder pelo povo e estabelece que seu exercício será feito diretamente ou por 

meio de representantes eleitos. Fixa as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. 

Concebe instrumentos de participação direta do eleitor no exercício do poder, como a iniciativa 

popular, o plebiscito e o referendo. 

Continuando, traz condições de elegibilidade e inelegibilidades, creditando à lei 

complementar a tarefa de prever inelegibilidades para proteção da moralidade e da probidade 

administrativa, bem como para assegurar a lisura das eleições diante dos abusos do poder 

econômico e político. “Assegura a mais ampla liberdade de organização partidária de nossa 

história, sem repetir a hipótese de perda de mandato por infidelidade partidária” 

(GONÇALVES, 2018, p. 7). Mantém-se no sistema proporcional para vereadores e deputados, 

limitando o número destes ao intervalo de 8 a 70 por Estado, de acordo com a população local. 

Ainda sobre o sistema político e eleitoral trazido pela Carta Maior brasileira atual, 

Gonçalves diz que esse Documento Constitucional fixa o número de deputados estaduais e, 

após atuação jurisdicional do STF, limita o número de vereadores. A Justiça Eleitoral é 

recepcionada, sendo detalhada a composição dos tribunais e, até, o sistema recursal. O art. 2º 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previu a realização de plebiscito para que 
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o eleitorado se manifestasse sobre forma e sistema de governo. A consulta popular ocorreu em 

1993 e os eleitores optaram pela República e pelo Presidencialismo. 

É sempre oportuno reforçar que a Constituição de 1988 inicia seu texto, já destacando 

no art. 1º, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tendo como 

fundamentos, dentre outros, a (II) a cidadania e o (V) o pluralismo político. No parágrafo 

único desse mesmo art. 1º consta que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Em nenhum momento 

do seu corpo de princípios e normas, faz o Texto Máximo da nação qualquer restrição sobre o 

desmerecimento ou negação das garantias e direitos relativos à cidadania e ao pluralismo 

político às pessoas transgêneras, ou demais LGBTs. E isso nem poderia ser cogitado, visto que 

entraria em confronto direto com o seu próprio sentido de existir e com o seu também 

fundamento inafastável que é da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). 

Eduardo Scorsafava (2009, p. 61) pontua que “a dignidade da pessoa humana constitui 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e, por essa razão, não admite 

substituição equivalente. Confunde-se, assim, com a própria natureza do ser humano. A Carta 

Magna, ao reconhecer a sua existência, transformou-a em um valor supremo29”. 

Esclarece que os direitos humanos formam as cláusulas básicas, superiores e supremas 

de uma ordem jurídica e dão ensejo aos denominados direitos públicos subjetivos, os quais 

concretizam a dignidade, igualdade e liberdade humanas. Ao serem reconhecidos pelo Estado, 

formam a sua essência nuclear, perfazendo-se em cláusulas pétreas (SCORSAFAVA, 2009, p. 

61). 

Indica Scorsafava que o processo de redemocratização do país findou por refazer o pacto 

político-social, resultando na promulgação da Carta Política de 1988. “Essa nova ordem jurídica 

não só instituiu um regime político democrático, como também promoveu inegável avanço na 

órbita dos direitos e garantias fundamentais” (SCORSAFAVA, 2009, p. 61). 

Passando agora para o conceito de democracia, vê-se que é um termo complexo, que vai 

se formatando e moldando ao longo da história, mas não deixa de estar em constante mutação. 

A Democracia tem como bases de orientação ideias-chave como liberdade, pluralidade, 

maioria, respeito à minoria, equanimidade e alternância (GONÇALVES, 2018, p. 50). 

                                                
29  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 
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Coaduna-se com o entendimento da doutrina de que a democracia não supõe 

unanimidade. A ideia de unanimidade é inclusive contrária ao pluralismo político e às 

liberdades em geral, especialmente às de opinião e manifestação do pensamento. “A não ser 

num grupo reduzido de pessoas, a chance de que todas as pessoas pensem e ajam da mesma 

maneira é, a nosso ver, inexistente, a não ser num delírio opressor e autoritário” 

(GONÇALVES, 2018, p. 50). 

Reflete-se que “no plano político, todas as tentativas de impor consensos, ideologias e 

pontos de vista comuns resultaram em governos totalitários” (GONÇALVES, 2018, p. 50). Para 

esse autor, a maioria, e não a unanimidade, se mostra suficiente para legitimar escolhas 

políticas. Assim, será eleito, por exemplo, o candidato ao governo que tiver recebido mais 

votos, e não necessariamente a unanimidade deles. A decisão por maioria estrutura apenas o 

princípio majoritário, um dos critérios necessários para a democracia. Entretanto, a escolha da 

maioria é insuficiente para caracterizar o ideário democrático, uma vez que dito plano político 

possui em sua estrutura a pluralidade, o dissenso e a formação de minorias, elementos tais que 

não podem ser suprimidos (GONÇALVES, 2018, p. 50). 

Alerta para o fato de que “a sociedade civil busca organizar-se de maneira mais ágil, 

questionando os limites dos poderes representativos e desafiando a tradicional desigualdade 

social, de raça e de gênero no país” (GONÇALVES, 2018, p. 9). Vislumbra que “a política é a 

melhor maneira encontrada pelas sociedades democráticas para tomar decisões, buscar a 

solução para conflitos de interesse e compor tensões”. Assim, vencendo o fisiologismo e à 

corrupção existentes atualmente dentro dos partidos políticos, e reatando seus vínculos com 

segmentos sociais, as agremiações políticas têm condições de se tornar os espaços que a 

democracia precisa para a disputa organizada do poder (GONÇALVES, 2018, p. 9). 

No entanto, ideais tradicionais sobre representatividade política estão sob 

questionamento, atualmente. “Por um lado, o Brasil redescobriu manifestações populares de 

massa, de vários contornos ideológicos. Por outro, os partidos e a classe política gozam de 

baixos níveis de confiança da cidadania, por inúmeras e consolidadas razões” (GONÇALVES, 

2018, p. 9). 

Nesse cenário, além da cidadania, em sentido amplo, também o pluralismo político está 

estreitamente ligado ao Direito Eleitoral. Como já referido anteriormente, o pluralismo político 

foi estabelecido como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, como são, 

também, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a 

cidadania. Assim sendo, critica-se que não se pode ser “um país no qual apenas uma ideologia, 

um partido ou uma forma de ver o mundo são permitidos, pois isso significaria que toda a 
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sociedade teria um único e consensual pensamento ou, mais provavelmente, que outras formas 

de pensar sofressem perseguições”. Exemplifica que “não somos nem podemos ser país de 

partido único, como ocorre em Cuba ou na Coreia do Norte” (GONÇALVES, 2018, p. 48-49). 

O art. 17 da Constituição em vigor, ao garantir a liberdade de organização partidária, 

materializa o pluralismo político na República Federativa do Brasil. Esse referido artigo 

estabelece que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 

fundamentais da pessoa humana. As agremiações partidárias devem atentar ainda que devem 

ter (I) caráter nacional; (II) primar pela proibição de recebimento de recursos financeiros de 

entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; (III) prestar contas à Justiça 

Eleitoral; (IV) manter o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

Elmana Esmeraldo (2013, p. 63), fazendo referência a entendimento doutrinário, explica 

que os partidos políticos “são associações de pessoas unidas por ideais comuns que buscam 

atingir o poder para conduzir os interesses da sociedade de acordo com certos princípios ou 

gerenciar o Estado segundo prioridades que julgam adequadas para determinado momento”. 

De acordo com o disposto no art. 1º da Lei 9.096/1996 prevê que a agremiação partidária 

é pessoa jurídica destinada a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 

sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Carta Magna vigente 

(ESMERALDO, 2013, p. 63). 

Novamente em consonância com as ideias de Gonçalves (2018, p. 50), acredita-se que 

“a liberdade de criação partidária não é total. Os partidos devem ser nacionais, não podem ter 

braços armados e receber recursos do exterior; não podem pregar o ódio de raças ou a 

desigualdade entre as pessoas, como seria o caso de um partido nazista ou fascista”.  

Após estarem devidamente registrados, os partidos farão jus a recursos do fundo 

partidário, ao Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, criado pela Lei 

13.487/2017, acesso gratuito ao rádio e à televisão, ao direito à exclusividade de denominação, 

siglas e símbolos e à indicação de delegados para representá-lo diante das várias instâncias da 

Justiça Eleitoral, à instituição de fundações de educação política, dentre outros. 

Aos partidos políticos também foi atribuído o status de pessoa jurídica de direito 

privado, e é com base em sua concretização jurídica como instituição privada que os seus atos 

e conformações se orientam. Washington de Barros Monteiro (MONTEIRO; PINTO, 2012, p. 

139) atenta para a ideia de que a pessoa jurídica foi criada para fomentar o potencial humano, 

enquanto coletivo unido no desiderato de um objetivo comum. Expõe, então, que 

“acrescentando sua atividade à de seus semelhantes, juntando seu poder ao de outros indivíduos, 
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o homem multiplica quase ao infinito suas possibilidades, propiciando a execução de obras 

extraordinárias e duráveis em benefício da comunidade”. 

Na visão de Caio Mário, as pessoas jurídicas conseguem ter a possibilidade de mobilizar 

capitais mais vultosos e de reunir para uma finalidade única atividades mais numerosas e 

especializadas do que uma pessoa isolada pode desenvolver”. Dessa forma, “tudo sugere a 

criação e a proliferação desses entes [pessoas jurídicas], que são úteis e também perigosos à 

sociedade, pelo poder econômico que vão concentrando, e, por isso mesmo, pedem a atenção 

do jurista e do direito positivo” (PEREIRA, 2000, p. 186). 

A doutrina entende que, para a constituição ou o nascimento da pessoa jurídica é 

necessária a conjunção de três requisitos: a vontade humana criadora, a observância das 

condições legais de sua formação e a liceidade de seus propósitos. Enfatizando o último 

requisito, frisa que, se a justificativa existencial é a objetivação das finalidades a que visa o 

propósito de realizar mais eficientemente certos objetivos, a liceidade é fundamental para a vida 

do ente jurídico, pois “não se compreende que a ordem jurídica vá franquear a formação de uma 

entidade, cuja existência é a projeção da vontade humana investida de poder criador pela ordem 

legal, a atuar e proceder em descompasso com o direito que lhe possibilitou o surgimento” 

(PEREIRA, 2000, p. 186-187, grifo nosso). 

Especificamente sobre o partido político, enquanto pessoa jurídica, Caio Mário observa 

que a Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2003, alterou o rol do art. 44 do Código Civil para 

incluir em itens apartados as organizações religiosas e os partidos políticos, em virtude das 

peculiaridades que lhes são inerentes. Escreve o autor que “os partidos políticos também 

configuram pessoas jurídicas de direito privado, com a destinação especial de assegurar, no 

interesse do regime democrático, a autenticidade do regime representativo e a defesa dos 

direitos fundamentais definidos na Constituição Federal” (PEREIRA, 2012). As aludidas 

agremiações políticas são reguladas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, que lhes 

assegura também autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e 

determina a igualdade de direitos e deveres entre os filiados. 

Sendo pessoas jurídicas, constituídas dentro do sistema constitucional brasileiro, os 

partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento, funcionando seus estatutos partidários como regulamentos da vida interna 

partidária. “As controvérsias relativas a esses itens são, a princípio, ‘questões políticas’ ou 
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interna corporis, devendo ser resolvidas pelas próprias instâncias partidárias. Nesse sentido, o 

art. 17, § 1o, da Constituição30” (GONÇALVES, 2018, p. 97). 

O acesso ao Judiciário é condicionado por esta autonomia e terá interpretação restritiva. 

Somente quando a disputa surgida tiver a gravidade de interferir diretamente no processo 

eleitoral é que a Justiça Eleitoral poderá dela conhecer (TSE, 2004). É o caso, por exemplo, de 

disputas entre os diretórios nacional, estadual e municipal de um mesmo partido político, com 

influência na escolha de candidatos (TSE, 2008). Em situações diversas do processo eleitoral, 

as lides poderão ser postas ao crivo da Justiça Comum (GONÇALVES, 2018, p. 97). 

Elmana Esmeraldo (2013, p. 64) entende que “conquanto sejam autônomos, os partidos 

políticos devem respeitar alguns limites e obrigações impostos pela Carta Magna que visam 

preservar a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo e os direitos fundamentais 

da pessoa humana”. 

Gonçalves (2018, p. 98) acrescenta que “a restrição do acesso ao Judiciário motivada 

pela autonomia é motivo de crítica doutrinária, pois permitiria atos caprichosos não sujeitos a 

controle”. Alerta para o fato de que “a autonomia interna dos partidos não pode ser valhacouto 

para práticas de organização e comando não democráticas, quanto mais se ilícitas”. 

Vale mencionar que, nos termos do art. 10 da Lei 9.096/1995, a autonomia não dispensa 

os partidos de registrarem, em cartório cível e, em seguida, no Tribunal Superior Eleitoral, todas 

as mudanças estatutárias ou programáticas que realizarem, bem como modificações nas suas 

instâncias diretivas. Ainda conforme o art. 20, parágrafo único, da Lei 9.096/1995, no ano 

eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos não aceita mudanças estatutárias no que se refere ao prazo 

mínimo de filiação. 

Por outro lado, a Emenda Constitucional 52/2006 autorizou aos partidos a liberdade de 

fixação de critérios de coligação, “sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 

âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal”. Segundo Gonçalves, tratou-se de uma reação 

do Congresso Nacional à Resolução 21.002/2002, do Tribunal Superior Eleitoral, que exigiu a 

“verticalização das coligações, ou seja, as coligações deveriam contar com os mesmos 

integrantes nos pleitos estaduais e federais, que ocorrem simultaneamente. Não permitia que o 

partido “A” se coligasse com o partido “B” nas eleições para Governador e com o partido “C” 

                                                
30  § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras 

sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, 

vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas 

em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina 

e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 
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para a Presidência” (GONÇALVES, 2018, p. 98). Mais ainda, a situação atual se configura com 

base na recente redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 assegurada aos partidos 

políticos autonomia para definir “o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada 

a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal”. 

Acirra Gonçalves (2018, p. 98-99) ao dizer que “os partidos, com poucas exceções, 

funcionam como instituições autocráticas e oligárquicas, não oferecendo aos seus filiados 

instâncias democráticas de decisão ou a renovação periódica de seus quadros dirigentes”. Para 

o autor, “a menção ao ‘regime democrático’ constante do caput do art. 17 da Constituição é lida 

como referida, exclusivamente, ao modo de governo do país, sem repercussão no âmbito interno 

dos partidos. Essa interpretação é equivocada”. 

No mesmo sentido da crítica do parágrafo anterior, Dallari (2003, p. 166) opina que: 

 

[...] os partidos são acusados de se ter convertido em meros instrumentos para a 

conquista do poder, uma vez que raramente a atuação de seus membros condiz 

fielmente com os ideais enunciados no programa partidário. Dessa forma, os partidos, 

em lugar de orientarem o povo, tiram-lhe a capacidade de seleção, pois os eleitores 

são obrigados a escolher entre os candidatos apontados pelos partidos, e isto é feito 

em função do grupo dominante em cada partido. Este aspecto levou Robert Michels a 

concluir que há uma tendência oligárquica na democracia, por considerar inevitável 

essa predominância de grupos. 

 

Pondera que “considerando que os partidos são entidades privadas que contam com 

favores, benefícios e recursos públicos, destinando-se, ademais, a disputar o poder, não é 

admissível que não funcionem democraticamente. Não pode o poder público financiar 

estruturas autocráticas e oligárquicas” (GONÇALVES, 2018, p. 98-99). Não é por mero acaso, 

que o legislador constituinte não por menos assentou no art. 17 da Carta Maior de 1988 ser livre 

a atividade político-partidária, preservando-se, entretanto, a soberania nacional, o regime 

democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Eneida Desiree Salgado citado por Gonçalves (2018, p. 99) expõe que “a autonomia 

partidária não pode ser interpretada de maneira absoluta”. Sua conclusão é baseada no 

pensamento de que todo princípio constitucional tem seu alcance vinculado à compreensão de 

todo o sistema e de seus princípios. Além da autonomia partidária, a Carta Maior também 

concebeu o princípio democrático como estruturante do Estado, e com eficácia horizontal, 

alcançando as relações privadas. Portanto, completa a autora que “seria um contrassenso 

admitir, numa democracia representativa, que as instâncias preordenadas à disputa do poder 

político, como os partidos, não sejam democráticas por dentro”. 
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Analisou-se, pois, sobre o relevante múnus atribuído aos partidos políticos pela Carta 

Magna brasileira de 1988. Diante disso, necessário que as agremiações políticas compreendam 

o seu verdadeiro papel na manutenção da República Federativa do Brasil, constituída em Estado 

Democrático de Direito, orientada pela dignidade da pessoa humana, e como objetivo e desafio 

inafastáveis de superar o processo de desigualdade vigente desde os tempos coloniais, por meio 

do pluralismos político de viés desenvolvimentista. 

Na sequência se detêm em informações que mostram a forma de financiamento 

cotidiano dos partidos políticos, bem como se estabelece o custeio das campanhas eleitorais 

para a escolha dos governantes e legisladores por meio do exercício do escrutínio periódico.  

 

4.2 FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS E DAS CAMPANHAS 

ELEITORAIS 

 

Quando se discute sobre as agremiações partidárias, enquanto pessoas jurídicas e 

entidades de objetivo constitucional-democrático, e da autonomia que juridicamente lhes é 

atribuída, necessário se faz analisar como se dá o financiamento dos Partidos, bem como os 

recursos com finalidade de financiar as campanhas eleitorais. 

Assim sendo, no Brasil vigora o sistema misto de financiamento partidário, ou seja, os 

partidos obtêm recursos públicos e privados, advindos tanto do Estado quanto de particulares. 

Sobre o assunto, José Jairo Gomes (2020, p. 136) aponta que as fontes legais de recursos 

partidários podem ser obtidas das seguintes origens: 1. Fundo partidário; 2. Doações privadas, 

que podem ser de pessoas físicas ou de outros partidos políticos; 3. Comercialização de bens; 

4. Comercialização de eventos; 5. Sobras financeiras de campanha eleitoral; 6. Rendimentos de 

aplicações financeiras. Em ano eleitoral, há ainda o custeio das agremiações pelo Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), adotado pelo art. 16-C da Lei das Eleições 

(após alteração produzida pela Lei 13.487/2017 e nova redação dada pela Lei 13.877/2019), e 

“constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral”. 

O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos ou, como é mais 

conhecido, “fundo partidário”, tem sua estrutura de fomento configurada pelo art. 3831 da Lei 

                                                
31  Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído 

por: 

 I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; 

 II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; 

 III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na 

conta do Fundo Partidário; 
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dos Partidos Políticos. Quanto ao direito ao acesso ao fundo partidário, e a forma como se dará 

a sua distribuição entre os partidos, há um conjunto de regras para tal desiderato. 

No julgamento da ADI 5617 (STF, 2018b), em 15 de março de 2018, o Supremo 

Tribunal Federal fincou a interpretação, conforme a Constituição, ao art. 9º da à época Lei 

13.165/201532 (Minirreforma Eleitoral de 2015), sem mudança com a nova Lei 13.877/2019 

(Minirreforma Eleitoral de 2019), de modo a equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas 

femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao 

mínimo de recursos do Fundo Partidário a serem destinados às candidatas mulheres, que deve 

ser compreendido como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, para 

eleições majoritárias e proporcionais. Continuando a decisão, fixou que, havendo percentual 

mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a 

campanhas lhe seja alocado na mesma proporção. 

Extrai-se do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, as cinco premissas em que se 

assentou o julgamento na ADI 5617 (STF, 2018b). A primeira premissa é a de as ações 

afirmativas prestigiam o direito à igualdade. A segunda aponta que é incompatível com o direito 

à igualdade a distribuição de recursos públicos orientada apenas pela discriminação em relação 

ao sexo da pessoa. Seguindo, a terceira premissa indica que a autonomia partidária não dá 

direito às agremiações a se eximir do respeito incondicional aos direitos fundamentais, 

especialmente ao direito à igualdade. A quarta apresenta que “a igualdade entre homens e 

mulheres exige não apenas que as mulheres tenham garantidas iguais oportunidades, mas 

também que sejam elas empoderadas por um ambiente que as permita alcançar a igualdade de 

resultados”. A última e quinta premissa reitera que a participação das mulheres nos espaços 

políticos é uma obrigação do Estado, na medida em que a ampliação da participação pública 

feminina induz a medidas destinadas ao atendimento das demandas sociais das mulheres. 

Ao final, escreveu o Ministro Relator que a natureza pública dos recursos do Fundo 

Partidário reforça a vedação a que sua distribuição se dê de forma discriminatória. Para ele, o 

caráter público dos recursos destinados às mulheres é elemento impositivo da obrigação de que 

a sua distribuição não seja discriminatória. A fundamentalidade das normas constitucionais 

                                                
 IV – dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 

31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de 

real, em valores de agosto de 1995. 
32  Art. 9º Nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos reservarão, em contas bancárias 

específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante 

do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de 

suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 

de setembro de 1995. 
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referentes à atividade financeira do Estado na unidade entre obtenção de recursos, orçamento e 

realização de despesas engloba o regime jurídico das finanças públicas em total consonância 

com os fins da Constituição da República. 

Em relação ao âmbito privado de financiamento dos partidos políticos, verifica-se a 

possibilidade de realização de doações privadas e comercialização de bens e eventos. Destaque-

se, também, que a legislação colacionou as fontes que não devem ser utilizadas pelas 

agremiações partidárias para a manutenção de suas atividades. São elas as mencionadas no art. 

31 da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) (nos termos da redação data pela Lei 

13.488/2017). 

Tendo em vista seu papel primordial na dinâmica das eleições, que tem reflexos 

profundos tanto na atuação dos candidatos no processo eleitoral, quanto na vida partidária, no 

decorrer e após o pleito, deve-se também enfatizar o financiamento de campanha eleitoral. 

O sistema de financiamento misto de campanha eleitoral foi o assumido pela República 

Federativa do Brasil. Dessa forma, a disputa nas eleições se mantém financeiramente mediante 

recursos provenientes de contribuições do Poder Público e do setor privado. Outra informação 

importante é a de que há um limite máximo de gastos imposto às candidaturas majoritárias e 

proporcionais (art. 18, caput, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), com a redação da Lei n. 

13.488/2017). 

Quanto ao financiamento público, a parcela dispendida pelo Estado para a viabilização 

de campanhas eleitorais é disciplinada pelo art. 79 da Lei 9.504/1997, que prescreve que os 

recursos públicos sejam estruturados nos termos de lei específica, que no caso é a própria Lei 

9.504/1997 (Lei das Eleições). Sendo assim, o art. 16-C dessa norma, introduzido pela Lei 

13.487/2017 e alterado pela Lei 13.877/2019, deu origem ao Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha (FEFC), o qual “é constituído por dotações orçamentárias da União em ano 

eleitoral”. Vale mencionar que a distribuição dos recursos do FEFC entre os partidos políticos 

é regulada pelo art. 16-D da Lei das Eleições, também incluída pela Lei 13.487/2017 e alterada 

pela Lei 13.877/2019. 

Acrescenta ainda José Jairo Gomes que “além do FEFC, importa destacar as relevantes 

contribuições suportadas pelo erário, provenientes”: (1) do Fundo Especial de Assistência 

Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), que, segundo dispõe o art. 38 da Lei 

9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), recebe: “I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas 

nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II – recursos financeiros que lhe forem 

destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; [...] IV – dotações orçamentárias da 

União [...]”; (2) do custeio da propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, pois 
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igualmente às emissoras é resguardado o direito à compensação fiscal em virtude do tempo 

reservado ao pleito, retirado do respectivo horário de programação (art. 99 da Lei 9.504/1997 

(Lei das Eleições); (3) de renúncia fiscal, eis que, conforme dispõe o art. 150, VI, c, da 

Constituição, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações 

(GOMES, 2020, p. 473). 

Sobre o assunto, em 22 de maio de 2018, foi realizada a consulta 0600252-18.2018 

(TSE, 2018a, p. 2), no Tribunal Superior Eleitoral. Questionou-se sobre a possibilidade de, no 

caso de percentual igual ou mais elevado do que 30% de candidaturas femininas para senadoras 

e deputadas federais, o mínimo de recursos globais do partido, destinado às respectivas 

campanhas, deve ser na mesma proporção. Questionou-se também sobre a possibilidade de, no 

caso de percentual igual ou mais elevado do que 30% de candidaturas femininas referidas, o 

mínimo do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, destinado às 

respectivas campanhas, deve ser na mesma proporção. 

Foi proferido Acórdão para a consulta mencionada, com resposta afirmativa, no sentido 

de que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 

previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), e do tempo de 

propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos arts. 47 e seguintes do 

mesmo diploma legal, deve atender os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos 

termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, na linha da orientação firmada na Suprema Corte 

após examinar a ADI 5.617. No caso de percentual superior de candidaturas, impõe-se o 

acréscimo de recursos do FEFC e do tempo de propaganda na mesma proporção. 

A decisão considerou que, embora a temática esteja vinculada à estruturação de novos 

paradigmas políticos, jurídicos e culturais intrapartidários, mediante a consolidação da 

democracia interna dos partidos políticos, deve ser observada a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais para a garantia da igualdade material entre as candidaturas femininas e 

masculinas. 

O Acórdão entendeu que, embora circunscrito o objeto da ADI 5617 julgada pelo STF 

à distribuição dos recursos do Fundo Partidário, os fundamentos fornecidos transcendem o 

decidido naquela hipótese, considerada. Aplicou, então, o TSE a diretriz hermenêutica ubi 

eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito). Foi, por 

fim adotada a mesma ratio decidendi da Corte Suprema na ADI 5617, com prevalência ao 

direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e à igualdade de gênero (art. 5º, 

caput, da CF/88). 
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Para o TSE, a revisão jurisdicional de atos partidários, no que se inclui o exame das 

diretrizes norteadoras da distribuição interna de recursos públicos destinados às campanhas 

eleitorais, bem assim a divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita entre os candidatos 

em disputa, não implica, em absoluto, desprestígio à autonomia partidária (§ 1º do art. 17 da 

CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017), mas amparo ao fortalecimento 

da democracia interna da própria grei, contribuindo para o desenvolvimento da política. 

Considerou em suas razões de decidir que, de acordo com o assentado no exame do 

Recurso Especial Eleitoral (Respe) 11228/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Publicado 

em Sessão (PSESS) de 4.10.2016, que “a Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as 

controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo 

eleitoral”. 

Faz-se referência ainda ao julgamento do Recurso Especial Eleitoral (Respe) nº 10380, 

de Relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 30 de novembro de 2017, ocasião em que demandada 

a legitimidade de órgão de direção regional de partido para a destituição da comissão provisória 

municipal, à luz da autonomia partidária. Restou, na ocasião, destacado que, ante os potenciais 

riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos, ante a suposto ultraje a 

princípios fundamentais do processo, qualificar juridicamente referido debate dessa natureza 

como matéria interna corporis, considerando-o fora do controle da Justiça Eleitoral, “se revela 

concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito, como o 

é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput)”. É paradoxal conceber a 

existência de campos que estejam blindados contra a revisão jurisdicional, limitados tão 

somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária. “Insulamento de tal monta é capaz de 

comprometer a própria higidez do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado 

funcionamento das instituições democráticas” (TSE, 2018a, p. 9). 

A decisão em destaque se baseou amparo no entendimento de Inocêncio Mártires 

Coelho. Esse doutrinador, com apoio em Niklas Luhmann, Friedrich Müller e Castanheira 

Neves, externa que “não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada, vale dizer, 

preceito formalmente criado e materialmente concretizado por todos quantos integram as 

estruturas básicas constituintes de qualquer sociedade pluralista”. 

 Inocêncio Mártires Coelho avalia que “o teor literal de uma disposição é apenas a ‘ponta 

do iceberg’; todo o resto, talvez o mais importante, é constituído por fatores extralinguísticos, 

sociais e estatais, que mesmo se o quiséssemos não poderíamos fixar nos textos jurídicos, no 

sentido da garantia da sua pertinência” (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 

México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2005, p. 425-6; MÜLLER, Friedrich. Métodos 
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de Trabalho do Direito Constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 45; e NEVES, A. 

Castanheira. Metodologia Jurídica. Problemas fundamentais. Coimbra: Universidade de 

Coimbra, 1993, p. 166-76.) (TSE, 2018a, p. 4). 

Para a decisão na mencionada consulta 0600252-18.2018 (TSE, 2018a, p. 2) aplica-se, 

segundo foi explicado, a mesma ratio decidendi adotada pela Suprema Corte na ADI 5617, 

com prevalência ao direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e à igualdade 

de gênero (art. 5º, caput, da CF/88). Concluiu-se que a carência de regramento normativo que 

imponha a observância dos patamares mínimos previstos no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 à 

distribuição do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão não obstaculiza 

interpretação extraída a partir de preceitos constitucionais que viabilizem a sua implementação. 

Ainda no corpo da consulta em estudo, infere-se que o Tribunal que, desempenhando 

com rigor o seu dever de fundamentar, apreciar a maior diversidade de argumentos contrários 

e favoráveis a cada tese, “estará produzindo não apenas uma decisão para um único litígio, mas 

sim uma metadecisão que, fixando regras, standarts e rotinas, orientará os órgãos jurisdicionais 

inferiores” (TSE, 2018a, p. 13-14). 

Em suas razões de decidir, a aludida consulta TSE 0600252-18.2018 faz referência 

ainda à outra consulta (Cta) 1398, de Relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, em que 

reconhecido, aos partidos políticos, o direito de conservarem a vaga obtida nas eleições 

proporcionais quando houver cancelamento de filiação de candidato eleito ou transferência para 

legenda diversa. Argumentou-se a necessária análise do arcabouço jurídico eleitoral sob ampla 

perspectiva axiológica, fugindo à limitada leitura calcada exclusivamente pelo ordenamento 

juspositivo. 

Na ocasião, o Relator destacou em seu voto que “o tempo presente é o da afirmação da 

prevalência dos princípios constitucionais sobre as normas de organização dos Partidos 

Políticos” (TSE, 2018a, p. 13-14). Disse que as exigências da teoria jurídica contemporânea 

buscam compreender o ordenamento juspositivo na sua feição funcionalista, como recomenda 

Norberto Bobbio, no esforço de compreender, sobretudo, as finalidades das normas e do próprio 

ordenamento. 

Afirmou que a teoria funcionalista do Direito evita que o intérprete caia na tentação de 

conhecer o sistema jurídico apenas pelas suas normas, excluindo-se dele a sua função, 

empobrecendo-o quase até a miséria. Recusou a postura simplificadora do Direito, 

estabelecendo como a parte mais significativa do fenômeno jurídico a representada no quadro 

axiológico. 
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Indicou, como ponto relevante, o papel das Cortes de Justiça no desenvolvimento da 

tarefa de contribuir para o conhecimento dos aspectos axiológicos do Direito, abandonando-se 

a visão positivista tradicional, que considerou equivocada, de somente considerar dotadas de 

força normativa as regulações normatizadas. Essa visão, ainda relutante, deixa de apreender os 

sentidos finalísticos do Direito e, de certo modo, desterra a legitimidade da reflexão judicial 

para a formação do pensamento jurídico. 

Destacaram as partes consulentes a falta de efetividade das medidas legais em vigor, 

revelada pelas inúmeras ocorrências de candidatas-laranja, fantasmas ou fictícias, que não 

tiveram voto algum nas eleições municipais de 2016, “mas foram registradas apenas para 

preencher a cota de 30% prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 e assegurar a candidatura dos 

homens colegas de chapa, já que, de 10 candidatos com zero votos, 9 eram mulheres” (TSE, 

2018a, p. 6). 

Comentaram também as consulentes que, apesar da “a mulher brasileira represente 52% 

do eleitorado nacional, há uma ‘lamentável e vergonhosa sub-representação feminina na 

política brasileira’”. Isso porque “as deputadas federais representam menos de 10% da 

legislatura eleita em 2014 e, no Senado da República, 18%”. Mais ainda, “dos Governadores 

de Estado e do Distrito Federal eleitos em 2014, apenas 1 (uma) Governadora é mulher, o que 

representa 3,7%. As eleições municipais de 2016 (...) foram eleitas 13% de Vereadoras (...) e 

11% de Prefeitas” (TSE, 2018a, p. 6). 

Defenderam as peticionantes que, muito embora o Brasil esteja entre as 10 (dez) maiores 

economias do mundo, fica atrás de países da América Latina no que se refere à representação 

feminina na política. “Enquanto muitos desses países, como Argentina, Bolívia, Costa Rica, 

Equador, México e Paraguai, vêm alcançando a paridade de gênero, medidas assecuratórias de 

metade das candidaturas para cada gênero, o nosso país nem sequer consegue cumprir sua cota 

de 30%, que existe desde 1997” (TSE, 2018a, p. 6). 

Expuseram as peticionantes a comprovação realizada por meio de estudos de que países 

com maior representação feminina possuem elevado índice de desenvolvimento humano, a 

exemplo dos países nórdicos, com média superior a 40% de mulheres no parlamento, a 

demonstrar elevado grau civilizatório, cabendo ressaltar que “inúmeras democracias do Velho 

Continente, a exemplo de Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, possuem inclusive 

cotas voluntárias por parte das agremiações partidárias” (TSE, 2018a, p. 6). 

O estudo referido pelas consulentes foi o realizado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar (Inter-

Parliamentary Union) (2019). Referido estudo foi atualizado em 1º de fevereiro de 2019, 



80 

continuando o Brasil em situação semelhante ao mostrado na época da consulta realizada ao 

TSE (2018). 

Na aludida consulta 0600252-18.2018 (TSE, 2018a, p. 2) foi feita ainda referência ao 

julgamento da Representação (RP) 282-73/DF (TSE, 2017), de Relatoria do Ministro Herman 

Benjamin, em 23 de fevereiro de 2017, que cassou tempo de propaganda partidária gratuita, na 

modalidade inserções, no primeiro semestre de 2017, com a devolução do aludido tempo à 

Justiça Eleitoral para que promovesse propaganda institucional destinada a incentivar a 

participação feminina na política. O Tribunal Superior Eleitoral ressaltou o necessário, legítimo 

e urgente incentivo à presença feminina como ação afirmativa que “visa promover e integrar as 

mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e 

plena, não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 5º, caput e I, da 

CF/88)” (TSE, 2017). 

No voto vencedor do Ministro Herman Benjamin ficou registrado que as normas de 

caráter afirmativo são além de constitucionalmente legítimas, também pragmaticamente 

necessárias, tendo em vista se viver em um País caracterizado por toda sorte de desigualdade, 

sobretudo nas oportunidades de participação das mulheres na vida político-partidária. 

A ratio da lei é fazer a mulher reconhecer que é cidadã igual ao homem, com voz própria 

para defender seus direitos, e consolidar sua inserção na vida político-partidária, não sendo 

possível substituir, ao talante dos partidos, as obrigações legais como se fosse uma prestação 

fungível. 

Na RP 282-73/DF ficou estabelecido que a autonomia partidária contida no § 1º do art. 

17 da Constituição Federal de 1988 não significa arbítrio supremo para desrespeitar, direta ou 

indiretamente, valores e princípios constitucionais. Não há dúvida que agremiações devem 

observar a cota de gênero não somente em registro de candidaturas, mas também na 

propaganda. Dita observância assegura às mulheres todos os meios de suporte em âmbito intra 

ou extrapartidário, “sob pena de se manter histórico e indesejável privilégio patriarcal e, assim, 

reforçar a nefasta segregação predominante na vida político-partidária brasileira” (TSE, 2017). 

Enfatizou o Ministro Herman Benjamin em seu voto que “a igualdade entre homens e 

mulheres exige não apenas que as mulheres tenham garantidas iguais oportunidades, mas 

também que sejam elas empoderadas por um ambiente que lhes permita alcançar a igualdade 

de resultados”. 

Também na linha de pensamento, propugnou a Procuradoria-Geral Eleitoral no parecer 

juntado na consulta 0600252-18.2018 (TSE, 2018a, p. 2) que “nenhum partido é obrigado a 

aceitar financiamento público. Todavia, se o aceita deve cumprir condicionantes que 
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acompanhem esse financiamento, sobretudo se são uniformes a todos os partidos, dizem 

respeito ao aperfeiçoamento da democracia partidária e a proteção de direitos fundamentais”. 

Para a Procuradoria, esse tipo de financiamento visa induzir práticas democráticas em partidos 

políticos e promoção de igualdade de gênero em um quadro generalizado de sub-representação 

feminina na política. Assim, tal medida é cumprimento da disciplina constitucional dos partidos 

políticos e não violação da autonomia desses (TSE, 2018a, p. 15). 

Em 27 de janeiro de 2020, na consulta 0600358-75.2019 (TRE-CE, 2020a, p. 60-63), 

de Relatoria do Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, do Tribunal Regional Eleitoral 

do Ceará (TRE-CE), foi questionado por agremiação partidária, se, após o período eleitoral, 

tendo o partido político assumido dívidas de campanha, por meio da assunção de dívidas, 

contraídas por candidatas filiadas ao partido, a secretaria partidária da mulher poderia eleger 

como prioridade de ação o pagamento dessas dívidas. Ou seja, foi indagado se, em relação ao 

pagamento dessas dívidas e sua contabilização, seria possível a contabilização desses 

pagamentos como criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação 

política das mulheres para os fins do percentual de 5% de que trata o art. 44, inciso V da Lei 

9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos). 

Resolveu, então, a Corte do TRE-CE, na consulta referida, que a norma mencionada 

deixou claro que os recursos destinados para criação e manutenção de programas de promoção 

e difusão da participação política das mulheres não devem ser direcionados ao pagamento de 

dívidas de campanha, ainda que sejam dívidas de candidatas femininas, como questiona a 

agremiação consulente. 

No voto do Relator Desembargador Inácio Cortez foi consignado que a razão de existir 

do dispositivo se vincula a iniciativas de caráter educativo, objetivando criar uma consciência 

acerca da importância da participação da mulher no âmbito político-partidário. Todas as 

atividades correlatas, obviamente, precedem o processo eleitoral e os gastos a ele inerentes. 

Ressalte-se que o § 5º do art. 44 da Lei 9.096/95, que previa a possibilidade de gasto da 

verba inicialmente para manutenção de programas de promoção e difusão da participação 

política das mulheres ser direcionada para utilização futura em campanhas eleitorais de 

candidatas do partido foi considerada inconstitucional. Tal inconstitucionalidade se verificou 

em consequência de o § 7º desse mesmo artigo ter sido julgado inconstitucional, por 

arrastamento, em 2018, em decisão do STF na ADI 5.61733. 

                                                
33  “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a 

inconstitucionalidade da expressão “três”, contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite 

temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de 
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Agora, no que diz respeito ao financiamento privado, prevalece o princípio da 

transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e como o candidato é 

financiado. Por outro lado, nas eleições é proibido o fomento das candidaturas por meio das 

fontes descritas no art. 24 da Lei 9.504/1997. 

Averiguada, pois, a existência da volumosa quantidade de recursos que é disponibilizada 

aos partidos políticos regular e anualmente, e também a esses mesmos partidos políticos e seus 

candidatos, em virtude do pleito eleitoral. Evidente a necessária regulamentação de um eficiente 

mecanismo normativo de fiscalização de toda a tramitação de receitas e despesas das 

agremiações políticas, ao mesmo tempo provenientes das searas privada e pública. Enfatize-se, 

ademais, que muitos desses recursos são originários de fontes públicas, ou seja, saem do bolso 

do contribuinte brasileiro, inclusive dos contribuintes LGBTs. Assim sendo, tais dividendos 

públicos disponibilizados ao sistema partidário e de campanha eleitoral precisam ser aplicados 

necessariamente em prol do aperfeiçoamento político da nação, inclusive no sentido de inclusão 

cidadã das minorias sexuais e de gênero. 

Sobre esse assunto, ressalta-se a relevância da prestação de contas de exercício 

financeiro, obrigatória para os partidos políticos e indispensável para a sociedade, em termos 

fiscalizatórios, corretivos e punitivos, no caso de ilicitudes. Não sendo correto outro 

entendimento, expõe-se que em razão do recebimento de recursos públicos e da proteção à 

transparência do pleito eleitoral, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral.  

A Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) exige que as agremiações prestem contas 

anualmente, oferecendo, até o dia 30 de junho do ano seguinte (art. 32, alterado pela Lei 

13.877/2019), balanço contábil do exercício financeiro encerrado. Existe a necessidade, 

republicana, de que as contas partidárias sejam tornadas disponíveis para exame e fiscalização. 

A prestação de contas de campanha eleitoral é aquela a ser providenciada pelos partidos 

políticos e candidatos que disputam determinado pleito. Ao longo e ao término da campanha 

eleitoral, devem os candidatos prestar contas à Justiça Eleitoral, em relação à origem e à 

utilização dos recursos (Lei 9.504/1997, art. 28, § 1º e 2º). Seu objetivo é permitir a auditoria 

de toda a movimentação financeira ocorrida na campanha. 

                                                
modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 

9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem 
destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, 

para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de 

candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na 

mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da 

Lei 9.096/1995” (STF, 2018b). 
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Explicitadas as bases e a conformação atual estabelecida para o funcionamento da 

República Federativa do Brasil, fincada em um Estado Democrático de Direito. Viu-se a 

imprescindibilidade da Carta Magna de 1988 para o êxito de tal conformação político-jurídica. 

Explicitados também os contornos de escolha de candidatos que, por meio de um partido 

político, se predispõem a disputar uma eleição, a fim de se tornarem representantes capazes de 

influenciar na gestão dos recursos sociais e econômicos da totalidade. 

De forma mais específica, passa-se a analisar, por sua precedência histórica, o 

desenrolar do surgimento e consequências do sistema de cotas de sexo “feminino” no processo 

eleitoral. Intenta-se deixar claro sobre o porquê do destaque para a palavra “feminino”. 
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5 O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DAS COTAS DE SEXO “FEMININO” NO 

PROCESSO ELEITORAL 

 

Objetivando concretizar os alicerces democráticos constitucionais de participação 

política, pela primeira vez, a Lei 9.100/1995 estabeleceu que para as Eleições 1996 deveria 

haver um percentual mínimo de 20% reservado para as candidaturas de mulheres (“art. 11, 3º 

Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas 

por candidaturas de mulheres”). 

Em seguida, entende-se que a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), quando de sua sanção 

em 30 de setembro de 1997, permitiu, em âmbito eleitoral, avanço na busca de uma participação 

mais igualitária dos sexos na política, que no final das contas, influencia na importante escolha 

dos representantes que irão, em nome de todos os cidadãos, quer maioria, quer minoria, buscar 

decidir os rumos do país. Determinava, então, as Lei das Eleições, já em sua redação inicial, 

em seu art. 10, § 3º, que do número de vagas resultante das regras previstas para as candidaturas 

do sistema proporcional, cada partido ou coligação deveria reservar o mínimo de trinta por 

cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. 

Observação deve ser feita para o fato de que as cotas referidas na legislação eleitoral 

são de sexo, independentemente se para o sexo masculino ou se para o sexo feminino. 

Entretanto, em virtude da histórica ausência de mulheres nas disputas por cargos políticos 

legislativos, popularizou-se a ideia e a denominação de cota de sexo “feminino”. Essa forma de 

pensar externa um processo de construção de políticas afirmativas em prol da inclusão das 

mulheres nos sistemas de poder que decidem os rumos da nação. 

A utilização de subterfúgios para driblar o preceito referido gerou a nova redação dada 

pela Lei 12.034/2009, momento em que o § 3o do art. 10 da Lei das Eleições teve sua redação 

inicial alterada, passando a estabelecer que do número de vagas resultante das regras previstas 

para as eleições proporcionais, cada partido ou coligação preencha o mínimo de 30% (trinta por 

cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Inicialmente, a 

substituição de “reservar” por “preencher” ainda não se fez valer concretamente, continuando 

os partidos a agir de forma a lançar as candidaturas dos homens de sempre. 

Mencione-se que a alteração legislativa ainda mantém, atualmente, a cota mínima de 

30% para a candidatura de pessoas do sexo feminino, que atualmente estão em desvantagem, 

quando se verifica a representatividade política no país. 
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A lei impõe a observância de regras no cálculo do número de candidatos a serem 

registrados, a fim de garantir a presença de homens e mulheres na disputa por 

mandatos eletivos. Assim, exige-se na indicação, a presença de um mínimo de 30% 

(trinta por cento) e no máximo 70%, para candidatura de cada sexo (ESMERALDO, 

2013, p. 255). 

 

Gonçalves (2018, p. 358) registra que “inicialmente, a Justiça Eleitoral não acolheu 

representações do Ministério Público Eleitoral no sentido de recusar o registro das chapas 

proporcionais que vinham sem cumprimento dos percentuais mínimo e máximo para cada 

gênero”. No entanto, “aos poucos foi-se afirmando orientação jurisprudencial no sentido de 

devolução do Documento de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), para que as 

agremiações conformassem suas chapas às exigências legais”. Produziu-se, então, “decisões 

que, diante da omissão dos partidos, simplesmente procediam aos ajustes percentuais de número 

de candidatos a partir da quantidade de mulheres”. 

Já nas eleições de 2012 foi necessário que a Justiça Eleitoral se adaptasse à nova 

realidade, desenvolvendo entendimento de que as listas proporcionais que não observassem os 

percentuais de gênero deveriam ser recusadas, acarretando a negativa de registro para toda a 

chapa de candidatos. Como parte de um novo processo, apesar das resistências iniciais das 

instâncias superiores34, o entendimento dos juízes eleitorais foi se fortalecendo e se firmando. 

De acordo com análise de Gonçalves (2018, p. 361), “inspirados ou constrangidos pelos 

novos entendimentos da Justiça Eleitoral, partidos passaram a se valer de uma fraude 

consistente no cumprimento apenas formal da quota de gênero”. A burla consistia que “as 

chapas traziam, numericamente, 30% de mulheres, mas isso não significava, na prática, que 

todas eram candidatas de verdade”. Dessa forma, a manipulação ensejava que “eram as 

‘candidatas fictícias’, ou ‘laranjas’, que emprestavam seu nome para o partido incluir no DRAP, 

mas não arrecadavam recursos, faziam propaganda ou gastavam valores”. O autor, então, expõe 

que “não surpreendia que, ao final, não tivessem votos. Algumas, não obtinham sequer um voto. 

Isso quando não desistiam no meio da campanha, sendo prontamente substituídas por homens” 

(GONÇALVES, 2018, p. 361). 

No que se refere às ações e recursos eleitorais, a fraude parecia protegida pelas 

limitações do processo eleitoral, que não contava com instrumento para averiguar a 

regularidade das candidaturas, com exceção da indispensável Ação de Impugnação ao Pedido 

                                                
34  “O TRE-SP, por exemplo, no Recurso Eleitoral 346-07, julgado em 7 de agosto de 2012, entendeu que a 

matéria era ‘interna corporis’ do partido, protegida pela autonomia partidária. Ao final do mesmo mês, 

entretanto, proferiu decisões recusando o DRAP por descumprimento da quota: TRE-SP Recurso Eleitoral 

435-76, julgado em 23 de agosto de 2012; Recurso Eleitoral 345-09, de 24 de agosto de 2012” 

(GONÇALVES, 2018, p. 361). 
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de Registro (AIRC). A Ação de Investigação Judicial Eleitoral, utilizada para suprimir abusos 

do poder econômico, político ou de autoridade ao longo da campanha eleitoral, não se mostrava 

apta a atuar naquela modalidade de fraude. Até mesmo a Ação de Impugnação ao Mandato 

Eletivo (AIME), que possuía a fraude entre suas hipóteses de cabimento, não era interpretada 

no sentido de abranger fraudes no DRAP. Havia o forte entendimento de que ocorria preclusão, 

depois da fase de registro, para questões daquele tipo, pois uma decisão judicial com trânsito 

em julgado havia sido dada, declarando a regularidade do conjunto de registros de candidaturas 

requerido pelo partido. 

Construindo seu entendimento, o TSE passa, então, a decidir, em 2016, ser possível 

verificar, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) (Recurso Especial Eleitoral 243-

42.2012.6.18.0024) (TSE, 2016a), se o partido político efetivamente respeita a normalidade das 

eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no momento do registro como no curso das 

campanhas eleitorais, no que tange à efetiva observância da regra prevista quanto ao lançamento 

de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas 

previsto para cada gênero (sexo), sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas (art. 10, § 

3º, da Lei das Eleições). Mais ainda, enfatizou essa Corte Superior Eleitoral que, apesar da 

autonomia partidária para escolher seus candidatos e estabelecer quais candidaturas merecem 

maior apoio ou destaque na propaganda eleitoral, é necessário que sejam assegurados, nos 

termos da lei e dos critérios definidos pelas agremiações, os recursos financeiros e meios para 

que as candidaturas de cada gênero sejam efetivas e não se traduzam em mero estado de 

aparências. 

Além de aceita a AIJE para a verificação da situação de “fraude superveniente ao 

registro”, o TSE expandiu tal entendimento para a Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo 

(AIME) (Recurso Especial Eleitoral n. 1-49.2013.6.18.0024). Para a Corte Superior Eleitoral, 

o conceito da fraude, para fins de cabimento da AIME (art. 14, § 10, da Constituição Federal), 

“é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade 

do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei”. 

Concluiu que “a inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de ação e à 

inafastabilidade da jurisdição” (TSE, 2015a). 

Para Gonçalves (2018, p. 362), “esse novo marco jurídico instrumental permitiu que, 

nas eleições de 2016, diversas Ações de Investigação Judicial Eleitoral fossem promovidas, 

notadamente pelo Ministério Público Eleitoral, apontando fraude no preenchimento da quota 

de gênero”, após investigação e oitiva das mulheres inscritas formalmente como candidatas. 

Detalha o doutrinador que, juntamente com participantes que agiam conscientes da fraude, “foi 
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possível identificar mulheres vítimas de promessas de apoio material e político nas campanhas, 

que descobriram, perante a míngua ou mesmo inexistência de recursos partidários, que tinham 

sido listadas somente para preenchimento formal da quota feminina”. 

Além de AIJEs, houve a proposição de Ações de Impugnação ao Mandato Eletivo, em 

face de toda a chapa de candidatos eleitos, indicando fraude no preenchimento das vagas 

femininas. Há relatos de que a primeira decisão confirmada por Tribunal Regional Eleitoral foi 

relativa ao município de Santa Rosa de Viterbo. No Recurso Eleitoral 370-54.2016.6.26.0173, 

o Acórdão de 1º de agosto de 2017, relatado pela Juíza Cláudia Fanucchi, do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) confirmou a existência de candidaturas fictícias, com o 

atingimento de cota para o sexo feminino apenas com o fim de se eleger mais candidatos. 

Constou-se o cumprimento de mera formalidade, mediante ato desprovido de conteúdo 

valorativo e sem incentivo à participação feminina na política. 

Dessa forma, em relação ao TRE-SP, a apresentação de mero espectro das candidaturas 

femininas configura fraude e consequente abuso do poder com a gravidade necessária a macular 

a lisura do pleito (à época, eleições de 2016). Portanto, comprovada a fraude eleitoral, 

necessária foi a aplicação da sanção de inelegibilidade (art. 22, XIV, da L.C. n. 64/1990) aos 

responsáveis pela conduta, e imposição de pena de cassação a todos aqueles que foram 

diretamente beneficiados pelo ato ilegal, já que possibilitou o deferimento do registro do 

demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) de coligação e, consequentemente, 

viabilizou as candidaturas ao pleito proporcional e às respectivas eleições, ainda que como 

suplentes (TRE-SP, 2017). 

Inovação trazida pela Resolução 23.609/2019, em seu art. 20, § 3º, para as Eleições 

2020. Não havia até as eleições 2018, decisões nesse sentido. Entretanto, para o pleito deste 

ano, quando ficar caracteriza a fraude das candidaturas femininas, o juiz não irá indeferir o 

pedido, mas sim poderá julgar o registro de candidatura da pessoa candidata como não 

conhecido. A decisão pelo não conhecimento é semelhante a pedido inexistente, ou seja, é como 

o pedido não tivesse sido feito. 

Esse novo instrumento normativo para 2020 permite ao juiz julgar o pedido como não 

conhecido, tendo em vista a verificação de fraude no sistema de cotas, por exemplo. Caracteriza 

essa fraude a ausência total de documentação da candidata mulher, a falta de assinatura do 

Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), a falha na apresentação de foto nos padrões 

requeridos pelo sistema eleitoral de candidaturas (foto qualquer de internet, desconfigurada) 

(CAVALCANTI, 2020). Acrescente-se a obrigatoriedade de assinatura da pessoa em seu 

pedido de candidatura, mesmo a convenção se dando de forma virtual (Resolução TSE 
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23.623/2020 – autorização de convenções virtuais nas Eleições 2020, em virtude da pandemia 

da COVID-19 (TSE, 2020d)). Durante o processamento do pedido de registro o juiz poderá 

exigir provas de que a candidata está ciente daquele pedido, sendo, pois, necessária a entrega 

de toda a documentação devidamente regularizada e assinada. 

Explique-se que o julgamento pelo não conhecimento é diferente do julgamento pelo 

indeferimento. No julgamento por indeferimento, a candidata apresentou toda a documentação, 

mas, por exemplo, não conseguiu comprovar a desincompatibilização dentro do prazo, ou não 

conseguiu comprovar a escolaridade mínima. A situação é a de uma candidata real, não é 

candidatura “laranja”, fraudulenta. O registro de candidatura indeferido não desequilibra o 

percentual de gênero, já o processo de registro de candidatura “não conhecido” poderá afetar 

diretamente as porcentagens mínimas exigidas pelas cotas de gênero. Mesmo não afetando as 

cotas de gênero, poderá dar ensejo a investigações pelo Ministério Público, a fim de averiguar 

possíveis ilícitos relacionados (CAVALCANTI, 2020). 

Assim sendo, quando o pedido de registro de candidata é não conhecido, poderá 

desequilibrar o percentual de gênero. Essa informação poderá, então, ser registrada no 

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) que, mesmo já estando julgado 

como deferido quando ausente irregularidade até então, passará novamente por reavaliação 

judicial (CAVALCANTI, 2020). O cartório eleitoral certificará novamente o percentual de 

gênero, agora desequilibrado. O juiz eleitoral, então, intimará o partido político, com base no 

art. 10 do CPC, sobre o problema existente, bem como para que essa agremiação providencie a 

solução da pendência. 

Assim, um percentual de gênero que estava inicialmente minimamente balanceado, por 

exemplo, 30% da cota de sexo/gênero preenchido com mulheres e os outros 70% da cota com 

homens, com a retirada do pedido de foi considerado “não conhecido”, ficará desequilibrado e 

irregular (CAVALCANTI, 2020). 

 A possibilidade então é, ferido o sistema de cotas, com o novo número de candidatas e 

candidatos, dar-se início a um processo de renúncia de candidatos masculinos, tantos quantos 

extrapolarem o percentual, até que seja observada a quantidade máxima de homens candidatos, 

a fim de reequilibrar o percentual de gênero mais uma vez. 

Essa anormalidade, se não ajustada dentro do prazo pelo partido, poderá ensejar o 

indeferimento do registro coletivo da agremiação e a recusa do registro de todos os outros 

candidatos escolhidos por esse partido (CAVALCANTI, 2020). 

De forma adicional, indique-se ainda questão afim a tema aqui exposto, tendo em vista 

o entendimento do STF sobre o conceito de racismo, que ultrapassa o aspecto biológico 
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(fenótipo), concluindo, de acordo com o entendimento desde trabalho, que a divisão dos seres 

humanos em raças pode resultar também de um processo de racismo de viés político-social, 

abrangendo-se inclusive os LGBTs35. Se racismo é conceito político-social, raça também é, 

enquanto constructo político-social de poder. Esse dispositivo garante privilégios a um grupo 

dominante em detrimento de um desumanizado e inferiorizado grupo dominado, afirmado 

como desviante e pervertido e, assim, discriminado de maneira estrutural, sistemática, 

institucional e histórica, visando estigmatizar, desqualificar moralmente, expulsar do convívio 

familiar ou até internar em hospitais psiquiátricos as pessoas consideradas minorias sexuais e 

de gênero (LGBTI+), em prol de opressoras ideologias normalizadoras, mediante alterocídio 

discriminatório (VECCHIATTI, 2019b). 

A questão mencionada no parágrafo anterior está relacionada à decisão do Tribunal 

Superior Eleitoral que decidiu, em 25 de agosto de 2020, na Consulta (Cta) 0600306-47, que 

“a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do 

tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de 

candidatos negros que o partido apresentar para a disputa eleitoral” (TSE, 2020b)36. 

Logo em seguida, com julgamento finalizado em 2 de outubro de 2020, o STF 

referendou a medida cautelar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 738, concedida para determinar a imediata 

aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos exatos termos da resposta do 

                                                
35  Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, e 

Mandado de Injunção (MI) 4733, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ambos do Distrito Federal (DF). Por 

maioria, em 13 de junho de 2019, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos 

atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT. O STF então votou pelo 

enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989), 

até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. 
“O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente 

biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole 

histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à 

dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles 

que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de 

hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de 

marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa 

estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.” (STF, 

2019b). 
36  Por exemplo, tal decisão contrasta frontalmente com o violento sistema racista contra os negros no Império 

Norte Americano, o que tem sido motivo de intensa revolta. Ressalte-se que já em 2003, Michael Moore (p. 

107), na obra “Stupid white men: uma nação de idiotas”, dava dicas de sobrevivência para pessoas negras, de 
forma cômica, mas tentando denunciar a realidade desses indivíduos, do tipo: “1. Dirigir Sendo Negro. Faça 

de você um alvo menos provável nas barreiras de trânsito raciais colocando um boneco inflável, branco e de 

tamanho real, no assento do passageiro (do tipo que as pessoas usam para poder dirigir em faixas destinadas 

somente a quem leva caronas, ou mais de uma pessoa no carro). Os guardas provavelmente acharão que você 

é chofer e vão deixá-lo em paz”. 
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TSE à aludida Consulta 0600306-47, ainda nas eleições de 2020. É um importante avanço 

afirmativo para esse grupo. 

Conclui-se que as cotas de sexo assumem o viés de política afirmativa, em especial para 

as mulheres, tendo em vista a barreira ideológica desde há muito tempo que retira o direito do 

sexo feminino de se por a frente do processo decisório estatal. As cotas de sexo “feminino” 

ainda estão se consolidando, uma vez que ainda se observa o uso de condutas perversas e ilegais, 

como a conhecida fraude denominada de “laranja”. Essas condutas não democráticas são fruto 

de mentes fundamentalistas cujo objetivo é a manutenção e concentração de poder em benefício 

próprio mediante a exclusão das mulheres.  

Passadas as ponderações iniciais sobre o tema, adiante aborda-se outras contribuições 

legais e reflexos vinculados à cota de sexo “feminino”, uma vez que as cotas podem gerar 

inúmeras consequências no sistema político-jurídico eleitoral. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS VINCULADAS À COTA DE SEXO 

“FEMININO” 

 

Aponte-se outras contribuições legais, objetivando a promoção da igualdade de gênero: 

a Lei 12.034/2009 alterou o art. 45 da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995), dando início 

à exigência de que a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, extinta em 2017, 

promovesse e difundisse a participação política feminina, “dedicando às mulheres o tempo que 

será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por 

cento)”. 

A Lei 13.165/2015 deu ao inciso IV do art. 45 referido uma nova redação, 

especificando-o de forma mais detalhada:  “IV – promover e difundir a participação política 

feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção 

partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento) do programa e das inserções a que se 

refere o art. 49”. Por sua vez, a norma temporária prevista no art. 10 da Lei 13.165/2015 estendia 

esse percentual para 20%, nas duas eleições que se seguissem, e o art. 11 estabelecia 15% nas 

duas eleições que se seguissem àquelas. No entanto, a Lei 13.487/2017 extinguiu a propaganda 

partidária gratuita, “em meio aos arranjos para instituir o Fundo Especial de Financiamento das 

Campanhas Políticas” (GONÇALVES, 2018, p. 359). 

Em 2009, iniciou-se a obrigação de que, dos recursos do fundo partidário, o percentual 

mínimo de 5% fosse utilizado pela agremiação partidária em programas de incentivo à 

participação das mulheres. Essa determinação foi adicionada pela Lei 12.034/2009 ao art. 44 
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da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995): “V – na criação e manutenção de programas de 

promoção e difusão da participação política das mulheres conforme percentual que será fixado 

pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do 

total”. 

Esse percentual foi mantido pela Lei 13.165/2015 (Minirreforma Eleitoral de 2015), e, 

mais recentemente, pela Lei 13.877/2019 (Minirreforma Eleitoral de 2019), que mais uma vez 

reformou parte do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995). Dessa forma, dito 

artigo consigna em seu inciso V que os recursos oriundos do Fundo Partidário deverão ser 

aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política 

das mulheres, criados e executados pela secretaria da mulher do respectivo partido político ou, 

a critério da agremiação, pelo instituto presidido pela secretaria da mulher, conforme percentual 

que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco 

por cento) do total. O § 7º deste mesmo art. 44 prescreve que, a critério da secretaria da mulher 

ou, na ausência dessa, a critério da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, 

os recursos do Fundo Partidário destinados à participação das mulheres podem ser acumulados 

em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização 

futura, de forma especial, em campanhas eleitorais de candidatas do partido, ao invés de serem 

utilizados em programas regulares de promoção política feminina. Porém, ressalte-se que o § 

7º em alusão foi julgado inconstitucional, por arrastamento, em 2018, na ADI 5.617. 

A Lei 12.891/2013 ensejou modificação na redação da Lei das Eleições (Lei 

9.504/1997), incluindo o art. 93-A e definindo a possibilidade de produção de propaganda pelo 

TSE, visando o incentivo à igualdade de gênero na política. Assim, ficou estabelecido que o 

Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de março e 30 de junho dos anos 

eleitorais, em tempo igual de até 10 minutos diários, poderia promover propaganda 

institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação 

feminina na política. 

Por sua vez, a Lei 13.165/2015 reconfigurou novamente a redação do art. 93-A da Lei 

das Eleições (Lei 9.504/1997). Nesse momento, ficou prescrito que o Tribunal Superior 

Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, 

promoveria, em até cinco minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio 

e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada também a incentivar a 

participação feminina na política. 

 Vale mencionar que a redação mais atual do art. 93-A da Lei das Eleições é a 

estabelecida pela reforma encampada pela Lei 13.488/2017. Deu-se a inclusão da comunidade 



92 

negra em seu texto. Com isso o TSE, no período mencionado, promoverá, em até cinco minutos 

diários, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação 

feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos 

sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Acrescente-se, mais, aqui, que 

o entendimento da presente pesquisa é no sentido de que esse incentivo por meio de propaganda 

institucional do TSE deve abarcar também a participação dos LGBTs, em especial, das travestis, 

transexuais e intersexos.   

Observe-se que, para as Eleições 2020, a Resolução TSE 23.627/202037 determina que 

esse período de propaganda institucional prevista no art. 93-A da Lei das Eleições, 

excepcionalmente, deve compreender do dia 1º de abril até 10 de setembro de 2020, em virtude 

da pandemia da COVID-19. 

Quanto ao tema, registre-se a promulgação da Emenda Constitucional nº 107, de 2 de 

julho de 2020, que adia, em razão da pandemia da COVID-19, as eleições municipais de 

outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. Houve reflexo em diversos trechos da 

normatização realizada pelo TSE nas resoluções que tratam das Eleições 2020. 

Quanto ao fomento das candidaturas femininas, a Lei 13.165/2015 foi a primeira norma 

a estabelecer parâmetros nesse sentido. Em seu art. 9º, ficou estabelecido que, nas três eleições 

que se seguirem à publicação da referida Lei 13.165/2015, os partidos reservariam, em contas 

bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze 

por cento) do montante do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas 

eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos 

relatados no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/1995. 

Conforme indignação de Gonçalves (2018, p. 360), “a despeito de seu caráter inaugural 

na previsão de valores – e do mecanismo de controle consistente na criação de conta-corrente 

específica – a lei trouxe percentuais tão acanhados que incidiu em inconstitucionalidade”.  

Como bem ponderou o autor, “como conciliar 30% de candidaturas femininas com, no 

máximo, 15% de recursos? Os homens, que ficaram com 70% das vagas, teriam, em 

contrapartida, 85% dos recursos”. Assim, “observe-se que, no final das contas, estes 15% 

podem ser compostos com a inclusão dos 5% do art. 44, V, da Lei 9.096/199538, que eram 

                                                
37  Institui o Calendário Eleitoral das Eleições 2020, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107, de 

2 de julho de 2020, pela qual adiada, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro 

de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. 
38  Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: [...] V – na criação e manutenção de 

programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria 

da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela 
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destinados a programas de incentivo à participação feminina”. Daí que, “se 15% já era pouco, 

o que se tem, na verdade, é 10%” (GONÇALVES, 2018, p. 360). 

Em consonância com o entendimento de Gonçalves (2018, p. 360), compreende-se 

desarrazoada “a limitação da medida a três eleições” incutida na referida norma. Tanto é 

verdade, que o Procurador-Geral da República ajuizou, com base nos fundamentos relatados, 

Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de 

ampliar ditas injustas limitações (ADI 5.617, Rel. Min. Edson Facchin). Teve-se que, ao final, 

o STF considerou inconstitucional tanto o limite máximo de 15%, quanto o prazo de três 

eleições para esta medida39, eliminando esse limite temporal e conformando o montante de 

recursos proporcionalmente à quantidade de candidaturas femininas.  

Com base nos relatos ora realizado, Gonçalves (2018, p. 363) aponta, de forma crítica, 

“a insuficiência do marco legal eleitoral para assegurar a igualdade feminina na disputa”, uma 

vez que consistente apenas na exigência de que haja 30% de mulheres nas chapas proporcionais 

(art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), e não efetivamente eleitas. Considera também insuficiente a 

previsão de que o TSE, em seus programas na TV e rádio, incentive a participação da mulher 

na política. Expõe Gonçalves que, as consequências advindas desses modelos normativos 

carentes de efetividade na prática, podem ser evidenciadas pelas decisões como as do TSE no 

caso de José de Freitas-PI e do TRE-SP, Santa Rosa de Viterbo, delatando o distanciamento 

que ainda permanece entre a lei eleitoral e a efetiva promoção da igualdade de gêneros. 

Assim sendo, ao observar a permanência relutante da desigualdade de gênero vigente, 

Gonçalves (2018, p. 363) propôs sugestão de como as vagas das casas legislativas, nas unidades 

da federação, seriam melhor reservadas às mulheres. Explica que “O atual modelo proporcional, 

que leva às casas legislativas, pela força do conjunto dos votos partidários, uma maioria de 

representantes que não alcançaram o quociente eleitoral parece dificultar a promoção de 

igualdade de gênero”. Esse doutrinador prevê, mais, que esse problema seria aumentado por 

eventual adoção do voto distrital. 

                                                
Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção 

partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei 13.877, de 2019) 
39  “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a 

inconstitucionalidade da expressão “três”, contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite 

temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de 

modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 

9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem 
destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, 

para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de 

candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na 

mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da 

Lei 9.096/1995” (STF, 2018b). 
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Defende, então, Gonçalves, em parceria com Kufa (2016), proposta de alteração do 

Código Eleitoral, na qual o critério de preenchimento de vagas nas eleições proporcionais seja 

mudado. Na mudança defendida, uma vez já realizada a ocupação dos lugares dentre os que 

alcançaram o quociente eleitoral, os demais candidatos, eleitos graças aos votos dados ao 

partido, o sejam com alternância de gênero, primeiro uma mulher, depois um homem40. 

Para os defensores chegarem a tal regra, realizaram simulação com os dados das eleições 

de 2014. O critério proposto, que não exigiria alteração constitucional, como seria o caso da 

reserva de vagas nas casas legislativas, faria com que 50% das vagas da Câmara dos Deputados 

fossem ocupadas por mulheres. Novas sugestões de solução para o problema da representativa 

“feminina” na política são sempre bem-vindas e, por serem importantes, devem ser 

incentivadas. 

Passa-se a partir de agora a apontar a sistemática de financiamento de campanha tendo 

como referência as candidaturas proporcionais e os limites condicionados pelas cotas de sexo. 

 

5.2 COTAS DE SEXO “FEMININO” E FINANCIAMENTO DE CAMPANHA 

 

Como já exposto, o sistema de financiamento misto de campanha eleitoral foi o 

assumido pela República Federativa do Brasil. Disso decorre que, além do financiamento 

privado, o financiamento público por meio do Fundo Partidário e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) revelam as fontes de sustentação econômica das 

candidaturas femininas. Destaque deve ser dado para esses dois fundos públicos, pelo grande 

aporte de valores a eles vinculados. No que diz respeito ao financiamento privado, nas eleições 

é proibido o fomento das candidaturas por meio das fontes descritas no art. 24 da Lei 

9.504/1997. 

Como também já referido anteriormente, no julgamento da ADI 5617 (STF, 2018b), em 

15 de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal, fincou a interpretação, conforme a 

Constituição, ao art. 9º da à época Lei 13.165/201541 (Minirreforma Eleitoral de 2015), de modo 

                                                
40  Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos e candidatas registrados por um partido ou coligação os que 

tenham obtido votos em número igual ou superior ao quociente eleitoral, na medida do quociente partidário. 

Remanescendo vagas, a primeira de cada partido ou coligação será ocupada pela candidata com maior 

votação nominal e a segunda, pelo candidato nas mesmas condições, assim prosseguindo, com alternância de 

gênero e na ordem das votações nominais, até o preenchimento de todos os lugares, sem prejuízo das regras 

do artigo 109 (GONÇALVES; KUFA, 2016). 
41  Art. 9º Nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos reservarão, em contas bancárias 

específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante 

do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de 

suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 

de setembro de 1995. 
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a equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 

9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a 

serem destinados às candidatas mulheres, que deve ser compreendido como também de 30% 

do montante do Fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais. 

Continuando a decisão, fixou que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, 

o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma 

proporção. 

A Lei 13.487/2017, que criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC), deixou sem controle adequado o emprego dos recursos pelas lideranças partidárias42, 

inclusive sem nada mencionar sobre a necessidade de que parte dele seja direcionado para 

candidaturas femininas. A Lei 13.877/2019 (Minirreforma Eleitoral de 2019) não trouxe 

nenhuma novidade quanto a essa questão. Opinou Gonçalves, já em 2018 que dita disposição 

“deve ser interpretada do mesmo modo como se fez em relação ao Fundo Partidário, para que 

ao menos 30% dos recursos sejam utilizados nas campanhas femininas, sob pena de 

inconstitucionalidade”. Acrescentou, mais, que se o partido lançar chapa feminina proporcional 

maior, a alocação dos recursos deverá ser, igualmente, maior. 

Tal entendimento foi o adotado nas eleições 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral nas 

Resoluções TSE 23.553/2017 e 23.568/2018. Também se encontra amparado pela Resolução 

TSE 23.605/2019, que trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e pela 

Resolução TSE 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas de campanha nas eleições 

2020. Desse modo, o § 1º do art. 6º da Resolução TSE 23.605/2019 (FEFC, eleições 2020) 

determina que os critérios fixados pela direção nacional do partido devem prever a aplicação 

do total recebido do FEFC de modo proporcional ao número de candidatas do partido ou da 

coligação, observado, em todo caso, o mínimo de 30% (trinta por cento), nos termos da Ação 

                                                
42  Nova redação dada ao § 7º do art. 16-C da Lei 9.504/1997: os recursos de que trata este artigo ficarão à 

disposição do partido político somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, 

aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão 

divulgados publicamente. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017). 
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Direta de Inconstitucionalidade 5.617/DF43, julgada em 15 de março de 2018, e Consulta TSE 

0600252-844, julgada em 22 de maio de 2018. 

A Resolução TSE 23.607/2019 (prestação de contas, eleições 2020) reza no § 6º do art. 

17 que a verba originária da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das 

Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela 

candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu 

emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas. 

Entretanto, o § 7º desse mesmo artigo cria concessão ao permitir o pagamento de despesas de 

candidata comuns com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de 

verbas destinadas ao custeio de cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos 

recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para 

campanhas femininas. 

O § 8º do art. 17 da referida resolução impõe que o emprego ilícito de recursos do Fundo 

Especial de Financiamento das Campanhas destinados a campanha feminina, inclusive na 

hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-

A da Lei 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

Por fim, o § 9º regulamenta que, na hipótese de repasse irregular de recursos do FEFC, 

deve o valor repassado indevidamente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou 

candidato que realizou o mencionado repasse, respondendo solidariamente pela devolução o 

recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado. 

Rodrigo Cavalcante escreve que o § 6º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019 

(prestação de contas, eleições 2020) não deixa dúvidas de que, embora seja necessária a 

destinação de no mínimo 30% do FEFC às campanhas femininas, é possível às candidatas 

                                                
43  “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a 

inconstitucionalidade da expressão “três”, contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite 

temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de 

modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 

9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem 

destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, 

para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de 

candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na 

mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da 

Lei 9.096/1995” (STF, 2018b). 
44  Consulta respondida afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição dos recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC), previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das Eleições, e do tempo de 
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos arts. 47 e seguintes do mesmo 

diploma legal, deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º, 

da Lei nº 9.504/97, na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da ADI 5.617. No caso de 

percentual superior de candidaturas, impõe-se o acréscimo de recursos do FEFC e do tempo de propaganda 

na mesma proporção (TSE, 2018a, p. 5). 
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destinar parte dos seus recursos à candidatura masculina. Isso porque essa Resolução deixa 

margem de possibilidade, quando também é taxativa em seu § 7º a possibilidade de pagamento 

de despesas comuns, entre homens e mulheres; a transferência ao partido, de valores destinados 

às mulheres, para o custeio de despesas coletivas e, também, outros usos regulares dos recursos 

provenientes da cota de gênero; desde que, em todas essas situações, haja benefício para 

campanhas femininas. Conclui o jurista que “verifica-se, sem qualquer dúvida, existir uma 

grande subjetividade no disciplinamento desenvolvido pelo TSE, sendo certo, no entanto, e 

fato, não ter a LE [Lei Eleitoral] disciplinado a matéria, minuciosamente” (CAVALCANTE, 

2020, p. 202). 

Melhor seria, alerta Rodrigo Cavalcante (2020, p. 203), “até para a efetiva promoção do 

desenvolvimento da participação feminina na política, que se tivesse, definitivamente e sem 

brecha para discricionariedade partidária ou de candidata, proibido qualquer tipo de destinação 

de FEFC, de mulher para homem ou partido”. 

Aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que “a lacuna de financiamento de 

gênero precisa ser tratada. As mulheres enfrentam mais obstáculos para a criação ou o acesso 

aos fundos do que os homens. Uma vez que existem muitas razões para esses obstáculos 

estruturais, qualquer solução deve ser multifacetada”. Verificou o estudo da FGV que a 

legislação de financiamento político precisa abordar essas desigualdades e o financiamento 

público pode proporcionar incentivos e apoio para as candidatas mulheres. As agremiações 

partidárias possuem um papel fundamental a desempenhar na resolução dessa lacuna de 

financiamento entre os sexos. “Além de aderir aos regulamentos de financiamento político, 

podem (e devem) mostrar iniciativa mediante a introdução de reformas internas voluntárias para 

promover a participação das mulheres e arrecadar fundos em seu nome” (CAVALCANTE, 

2020, p. 203). 

Gonçalves (2018, p. 364) opina que “a igualdade da mulher na política prossegue sendo 

um desafio”. Sobre a situação, expõe dados do TSE relacionados às eleições de 2012, indicando 

que, especificamente no caso da eleição para vereadores, a média da arrecadação dos homens 

foi de R$ 8.286 e a média de recursos para as mulheres foi de apenas R$ 4.568 (TSE, 2016b). 

Ditos valores foram calculados, excluindo-se os candidatos com zero voto. Dessa forma, em 

tese, são baseados naqueles que fizeram campanha. A conclusão extraída é a de que os partidos 

políticos destinaram proporcionalmente 30% mais recursos para seus candidatos a vereador do 

sexo masculino em relação ao que foi repassado aos do sexo feminino. 

Diante do quadro fático de disputas eleitorais, Gonçalves (2018, p. 364) infere que “os 

partidos políticos, que resistem em acolher as mulheres e não oferecem a elas chances idênticas 
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às dos homens nas campanhas, não raro se comprazendo em lançar candidaturas fictícias, têm 

grande responsabilidade pela atual situação e, ao mesmo tempo, a oportunidade de mudá-la”. 

Para o autor, “não se trata de conceder às mulheres vantagens ora negadas aos homens, mas de 

dar a elas o mesmo tratamento que elas já recebem”. 

Assim sendo, o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC) são meios importantes de financiamento das campanhas femininas. Tanto são 

relevantes, que a jurisprudência interpretou as regras desses fundos no sentido de o rateio deve 

respeita, no mínimo, a proporção de mulheres candidatas, com limite de piso de 30%. 

Entretanto, ainda existem mecanismos normativos que fragilizam o recebimento concreto pelas 

mulheres desses relevantes recursos, facilitando a criação de meios discricionários de desvio 

dos valores para outras finalidades pelos partidos. 

Ampliando os horizontes de verificação, a seguir alguns dados comparativos entre a 

realidade brasileira e sistemas semelhantes de cotas de sexo em outros países, bem como dados 

estatísticos sobre sexo/gênero no contexto político-eleitoral. 

 

5.3 CENÁRIO DE REPRESENTATIVA “FEMININA” NA POLÍTICA 

 

Realizando quadro comparativo, verifica-se que o sistema de cotas de sexo espelha a 

postura de iniciativa de diversos outros países, como forma de inclusão política e social. 

Registra-se que, mais ainda, outras nações possuem maiores avanços que o Brasil, em relação 

a políticas afirmativas de gênero. 

Países vizinhos já foram além e Brasil, utilizando-se de sistema parecido, e as cotas 

foram encaradas como obrigatórias. “O Brasil hoje se encontra na 133ª posição no ranking de 

mulheres no parlamento enquanto Bolívia (3º), Costa Rica (8º), Argentina (18º) e Peru (48º), 

que adotaram as cotas de gênero eleitorais na mesma época que o nosso país, aparecem entre 

os 50 primeiros”. De acordo com a pesquisadora Daniela Travaglia, “nesses outros países, que 

têm sistemas eleitorais parecidos com o nosso, as cotas foram encaradas como obrigatórias e, 

além delas, outras medidas foram adotadas em busca de uma maior participação das mulheres 

na política” (FRANÇA, 2019). 

Notícia aponta que, dentre os 20 países com mais igualdade de gênero no mundo, 

Holanda e Suécia são os melhores para a igualdade entre homens e mulheres, enquanto Iêmen 

e Afeganistão são os piores. Tal constatação foi retirada do estudo Gender Inequality Index, do 

Programa de Desenvolvimento da ONU, que analisou dados de 195 países, como já referido 

anteriormente nos presentes escritos. Para criar o ranking, a ONU analisou cinco fatores: “a 
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taxa de mortalidade materna, o número de mulheres com cadeiras nos congressos e câmaras de 

cada país, a participação das mulheres na força de trabalho, o número de mulheres com, no 

mínimo, o diploma secundário e o número de casos de gravidez na adolescência” (DEARO, 

2014). 

Dita Pesquisa do Inter-Parliament Union (IPU), "Women in Parliament", publicada em 

2014, revelou que, no mundo, os dois países que possuem mais representantes mulheres nas 

casas legislativas são Ruanda (63,8%) e Andorra (50%). Entre os 10 países onde as mulheres 

têm mais poder na política, encontram-se também Cuba (48,9%) e Suécia (45%). Para o 

noticiante da pesquisa, “são comuns os casos de machismo e preconceito no meio político.  

Metade da população mundial é mulher, mas essa proporção não se mantém entre presidentes, 

senadores, governadores etc.” (DEARO, 2016). 

A aludida pesquisa de 2014 descobriu que em nenhum senado no redor do mundo as 

mulheres são maioria. Entre os países com uma porcentagem alta de representantes mulheres 

(acima dos 40%), “há países africanos com turbulências políticas, mas também democracias 

maduras da Europa, como Finlândia” (DEARO, 2016). 

O Brasil aparece na posição 125, entre 150 países, com apenas 44 mulheres do total de 

513 parlamentares. A notícia observa que “uma presença feminina maciça na câmara e no 

senado não significa, automaticamente, avanços nos direitos das mulheres. Não significa, 

também, que aquele país tem uma sociedade mais igualitária na questão de gênero. Mas já é um 

começo” (DEARO, 2016). O presente trabalho então complementa: entretanto, não há 

questionamentos sobre a contínua presença dos mesmos homens no legislativo e avanços nessa 

ou naquela área, somente isso vindo à tona, quando se cogita a inclusão da mulher na política. 

O destacado estudo foi atualizado em 1º de fevereiro de 2019, continuando o Brasil em 

situação semelhante ao mostrado na época da notícia. Na verdade, o país piorou sua situação, 

estando agora na posição 133, entre 190 países (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2019). 

Apesar das adversidades e possíveis burlas, entende-se válida a disposição jurídico-

normativa das cotas de sexo, pelo menos como objetivo visível, tensionador de avanços, a ser 

atingido para a representação parlamentar feminina, tendo em vista a prevalência até então dos 

mesmos homens nos quadros políticos do Brasil, numa espécie de casta política. Mencione-se 

que até o ano 1932, as mulheres no Brasil nem mesmo podiam votar. A partir daí foi 

determinante a normatização eleitoral (Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) (TSE, 

[2000]), no sentido de haver a obrigatoriedade da presença feminina nas disputas aos pleitos do 

processo democrático brasileiro. 
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De acordo com as estatísticas de junho de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

foram registradas 79.072.251 eleitoras do sexo feminino (52,53%), e 71.404.707 eleitores do 

sexo masculino (47,44%). Não foram encontradas informações relacionadas às pessoas 

transgêneras no sistema de estatísticas do TSE (2020a). 

Após utilização da ferramenta de busca “lupa” no sítio do TSE, foi verificada notícia de 

abril de 2018, relatando que 1.465 travestis e transexuais haviam solicitado à Justiça Eleitoral, 

à época, a inclusão de seus nomes sociais no título de eleitor. Além disso, 791 eleitores pediram 

a alteração de sua identidade de gênero no Cadastro Eleitoral (TSE, 2018c). Utilizou-se nas 

pesquisas as palavras-chaves, uma de cada vez: “transgênero”, “transgêneros”, “travesti”, 

“transexual”, “intersexual” e “intersexo”. Observe-se que os dados coletados em todo o Brasil 

são expostos no sítio do TSE, de forma centralizada. O procedimento foi realizado em agosto 

de 2020. Entende-se, por fim, que é uma quantidade que nem de longe revela a realidade 

brasileira de fato, em termos de diversidade sexual e de gênero. 

Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral indica que 9.985 eleitores estão aptos a votar no 

Brasil, após pedir a inclusão do nome social (TSE, 2020c). No Ceará são 610 eleitores pediram 

a inclusão do nome social no cadastro eleitoral e no título (TRE-CE, 2020b). 

Por seu turno, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que, de 

acordo com o último censo realizado em 2010 no Brasil, a população brasileira é formada por 

97.348.809 mulheres e 93.406.990 homens (IBGE, [2010]). Esse instituto aponta, ainda, que a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 2019 registrou que o número 

de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 51,8% 

de mulheres e 48,2% de homens (IBGE, [2019]).  

Entretanto, acredita-se que tal iniciativa articulada pela Lei 9.504/1997 não se reflete 

apenas na busca de levar o sexo feminino para o mundo político e dos cargos legislativos. Há 

uma grande importância dessa Lei, na medida em que traz à tona também a questão das 

condições de sexualidade diferentes do modelo sexual de grupo que estática, exclusiva e 

historicamente se mantem no poder, e, portanto, refere-se também às pessoas transgêneras, quer 

sejam elas travestis, transexuais ou intersexo. A representatividade política necessita espelhar 

a diversidade sexual e de gênero existente na sociedade. 

Não se pode duvidar que as cotas de homens cisgêneros e de mulheres cisgêneras, na 

verdade, são espaços onde estão necessariamente inseridos, respectivamente, os homens 

transgêneros e no outro sexo as mulheres transgêneras, pois todos são, ao final, homens e 

mulheres. Isso porque, conforme, inclusive, decisão do STF, o sexo, enquanto gênero, é aquele 
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advindo da autopercepção íntima de cada pessoa transgênera, sem a necessidade concomitante 

de cirurgia de redesignação de sexo. 

Esclarecidos diversos pontos essenciais ao entendimento de partido político e sobre os 

aspectos gerais relacionados às cotas de sexo. Passa-se, pois, ao momento de averiguação do 

processamento dessas cotas de sexo para transgênero, e suas consequências jurídico-política-

sociais, inclusive em face das atividades das agremiações partidárias. 
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6 PARTIDOS POLÍTICOS E A OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE COTAS DE SEXO 

NAS CANDIDATURAS DAS PESSOAS TRANSGÊNERAS 

 

Destacam Minami e Vieira (2018, p. 12) que “o Direito não é uma ciência isolada dos 

demais ramos de conhecimento”. Questionam que, se os agentes da seara eleitoral não 

discutirem os diversos e relevantes assuntos referente à justiça social que perpassam o âmbito 

eleitoral, focando atenção apenas nos chamados procedimentos eleitorais, quem irá debater os 

demais temas importantes do processo eleitoral? 

Um relevante problema social e jurídico a ser respondido é: os partidos políticos devem 

cumprir as cotas de sexo, quando os candidatos habilitados são transgêneros, de acordo com 

sua condição de sexo autopercebida? Acredita-se que sim. 

Marcelo Roseno de Oliveira (2013, p. 183) menciona a contribuição de Óscar Sánchez 

Muñoz ao se reportar ao fato de que, no campo da igualdade de oportunidades, é possível 

distinguir duas grandes concepções: a primeira que coincide com o princípio da não 

discriminação, segundo o qual na contenda os indivíduos devem depender de seu próprio 

esforço e de suas próprias decisões, sem que possam influir no resultado outros atributos, como 

o sexo e o nível de recursos econômicos. A segunda concepção se firma na ideia de que as 

instituições públicas devem fazer valer o equilíbrio na competição entre pessoas que, em 

virtude de suas origens ou atributos pessoais, estejam em desequilíbrio, exigindo-se, portanto, 

uma ação pública de compensação. 

Ampliando os argumentos de Roger Raupp Rios quanto trata acerca da proibição de 

discriminação por orientação sexual, e considerando tal argumentação como também 

justificadora da proibição de discriminação por identidade de gênero, sustenta-se a existência 

de um princípio geral de não-discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero 

como concretização do princípio jurídico da igualdade. 

Explica que o direito brasileiro abrange o princípio da igualdade em dupla dimensão 

formal e material. Este princípio se apresenta, no direito constitucional positivo pátrio, “pela 

simultânea afirmação da “igualdade perante a lei” e da “igualdade na lei”, expressões que 

encerram distintas e complementares compreensões do direito de igualdade, cuja convivência 

possibilita o entendimento desse princípio” (RIOS, 2001, p. 67-68). 

Sobre a igualdade formal e orientação sexual, e sob a ótica aqui assumida, também se 

incluindo a identidade de gênero, aponta Roger Raupp (2001, p. 68) a apurada definição de 

Konrad Hesse a respeito da igualdade formal. A aludida definição aponta que igualdade 

jurídica formal é igualdade perante a lei, de acordo com o art. 3º, alínea I, da Lei 
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Fundamental 45 . Ela determina “a realização, sem exceção, do direito existente, sem 

consideração da pessoa: cada um é, em forma igual, obrigado e autorizado pelas normalizações 

do direito, e, ao contrário, é proibido a todas as autoridades estatais, não aplicar direito existente 

em favor ou à custa de algumas pessoas”. Nessa dimensão, o mandamento da igualdade jurídica 

está disposto como postulado fundamental do Estado de Direito. 

Por isso, o direito de igualdade decorre imediatamente do princípio da primazia da lei 

no Estado de Direito, sem se deter a quaisquer outros dados que não a abstrata e genérica 

formulação do mandamento legal, sem se ater num primeiro momento às peculiares das 

circunstâncias de cada situação concreta e da situação pessoal dos destinatários da norma 

jurídica. “Neste significado negativo, a igualdade não deixa espaço sendo para a aplicação 

absolutamente igual da norma jurídica, sejam quais forem as diferenças e as semelhanças 

verificáveis entre os sujeitos e as situações envolvidas” (RIOS, 2001. p. 68-69). 

Tendo em vista que a igualdade perante a lei, ou seja, a igualdade formal, pode ser 

entendida como a igual aplicação do direito vigente sem distinção, com base no destinatário da 

norma jurídica, sujeito aos efeitos jurídicos decorrentes da normatividade existente, a igualdade 

na lei, nesse caso igualdade material, exige a igualdade de tratamento pelo direito vigente dos 

casos iguais, bem como a diferenciação no regime normativo em face de hipóteses distintas. 

Nos dizeres de Konrad Hesse, “igualdade jurídica material não consiste em um 

tratamento igual sem distinção de todos em todas as relações”. Mas de outro modo, é somente 

aquilo que por ser igual deve ser tratado igualmente. Adianta que “o princípio da igualdade 

proíbe uma regulação desigual de fatos iguais; casos iguais devem encontrar regra igual. A 

questão é, quais fatos são iguais e, por isso, não devem ser regulados desigualmente” (RIOS, 

2001. p. 74-76). 

Entende-se, pois, que, como diretriz geral, a dimensão material do princípio da 

igualdade torna inconstitucional qualquer discriminação que utilize preconceitos ou lance mão 

de juízos mal fundamentados a respeito da homoafetividade, e, por extensão, também, como se 

defende, da identidade de gênero. Vale dizer, em cada uma das questões onde surgir a indagação 

sobre a possibilidade da equiparação ou da diferenciação em função da orientação sexual e da 

identidade de gênero, como se concebe, é de rigor a igualdade de tratamento, a não ser que 

fundamentos racionais possam demonstrar suficientemente a necessidade de tratamento 

desigual, cujo ônus de argumentação será tanto maior quanto intensa for a distinção examinada 

(RIOS, 2001. p. 79-80). 

                                                
45  Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; 
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Especificamente nos planos eleitoral e político, Gonçalves (2018, p. 366) mostra que 

“identidade de gênero ou orientação sexual não deveriam restringir direitos de nenhuma 

natureza, muito menos os direitos políticos”. Explica ainda que “o eleitorado sustenta a 

democracia representativa independentemente da identidade, modos ou escolhas que cada 

eleitor faz na sua vida privada e social”. Dessa forma, nos termos dispostos por Roger Raupp, 

não há porque tratar os LGBTs de forma discriminatória, sem uma profunda argumentação 

razoáveis para tanto. Ao contrário, qualquer disposição tendendo a tratamento diferenciado tem 

sido arbitrário e inconstitucional, por patente desrespeito ao sentido material do princípio da 

igualdade. 

Gonçalves (2018, p. 366) alerta que a violação dos direitos fundamentais da comunidade 

LGBT é grave ofensa à igualdade assegurada na Constituição. Preconceito, exclusão e violência 

devem ser superados na seara eleitoral, “para que o direito/dever fundamental de voto e o direito 

de criar e integrar partidos políticos, bem como de lançar-se candidato, sejam plenamente 

respeitados”. 

Substancial o estabelecimento do artigo XXI da Declaração Universal dos Direitos da 

Pessoa Humana, de 1948, que (1.) toda pessoa humana tem o direito de tomar parte no governo 

de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos (ONU, 

1998). 

Mais ainda, o artigo 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, 

ratificado pelo Brasil pelo Decreto-Legislativo 226/1991 e promulgado pelo Decreto 592/1992, 

estrutura, de acordo com Fábio Comparato citado por Gomes (2020, p. 9) “os principais direitos 

humanos referentes à participação do cidadão no governo de seu país. É a afirmação do direito 

à democracia como direito humano”. Esse artigo estipula que toda cidadã e cidadão têm o 

direito e a possibilidade, sem qualquer formas de discriminação e sem restrições infundadas, 

(a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes 

livremente escolhidos; (b) de votar e de ser eleita/o em pleitos periódicos, autênticos, realizados 

por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade 

das eleitoras e eleitores; (c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas 

de seu país. 

Acredita-se que é necessária a observação pelos partidos políticos dos critérios legais e 

jurisprudenciais, em relação aos percentuais mínimos necessários à participação dos sexos, na 

escolha de candidaturas nas eleições proporcionais. Essa participação mínima dos sexos deve 

obrigatoriamente considerar os transgêneros, ou seja, as travestis, os transexuais e os 

intersexuais, de acordo com sua condição sexual, por autopercepção. 
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Tal observação de percentuais mínimos de sexo se faz necessária, tendo em vista a 

preservação da função social dos partidos políticos e do papel fundamental dessas instituições 

políticas na manutenção da democracia brasileira e na inclusão política. Mais ainda, a inclusão 

dos transgêneros nas cotas de sexo, conforme sua autopercepção, cumpre o mandamento 

fundamental constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, bem como reafirma os 

direitos da personalidade, tão caros às normas civis. 

 

6.1 MARGINALIZAÇÃO DAS PESSOAS TRANS 

 

Como foi mencionado em momento anterior, a diversidade sexual e de gênero 

contempla todo um abrangente conjunto de pessoas tomadas sob os aspectos da personalidade 

humana relacionados à sexualidade, ou seja, ao sexo, à identidade de gênero e à orientação 

sexual. Diga-se, mais, que a sexualidade se conecta de forma profunda e complexa com todas 

as inúmeras esferas da vivência humana. Ela orienta e molda modos de ser, tomando os 

indivíduos em si mesmos, ou enquanto membros de uma sociedade. Assim, no universo plural 

da sexualidade humana estão incluídas as Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Intersexuais, Assexuais, Gouines, Queers, como exemplificação, e cuja denominação é popular 

e genericamente conhecida pela sigla LGBT. O identificador LGBT, que busca abarcar as 

pessoas consideradas diversidade sexual e de gênero, possui variantes, como, LGBTI, 

LGBTIQ, LGBTI+, dentre outras. 

A temática envolvendo os LGBTs é rotineiramente associada ao proibido, ao ilícito, à 

transgressão, a algo inferior, sendo, pois, automática e imediatamente, em consequência de 

ideias pejorativas que lhe são associadas, condenada à intolerância e à invisibilidade social. Isto 

se deve ao fato de que foi imposto socialmente o dogma irrealista de que somente existe o 

padrão binário de gênero (ideologia binária), ou seja, o masculino e o feminino perfeitos, o 

homem e a mulher ideais que devem ter uma orientação sexual, a ser seguida, a ferro e fogo, 

que é a cisheterossexual exclusiva, ideal, superior e irretocável. 

Entretanto, necessário apenas um olhar mais atento ao redor, despindo-se de uma visão 

forçada de negação a qualquer custo da realidade, para se verificar que a sociedade é formada 

de pessoas de sexualidade plural e posturas comportamentais singulares. 

Mas a diversidade sexual e de gênero, intrínseca do ser humano e externada por meio 

das condutas em sociedade, gera aversão e insegurança para os adeptos da ideologia binária de 

gênero. Pelo grupo fundamentalista que prega tal ideologia, há uma negação da natureza 

multiforme e em constante desenvolvimento das pessoas humanas. Isso porquê, caso contrário, 
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esse grupo se vê incapaz de controlar e conduzir a vida dos indivíduos como desejam, de acordo 

com seus planos e estrutura de manutenção do poder. Mas, na tentativa violenta de reafirmação 

da crença da ideologia binária de gênero, dito grupo ortodoxo, inclusive e frequentemente, 

transborda para a violação dos mais variados direitos da pessoa humana, rejeitando as 

características plurais e necessidades específicas dos indivíduos, no arroubo de manter o 

enquadramento estático e conformativo das pessoas nas relações sociais. 

Amador (2019, p. 12-13) relata que esta violência linguística e simbólica está no centro 

dos debates históricos sobre o poder das categorias para definir, desestabilizar e estudar as 

experiências passadas das pessoas trans. Isto não quer dizer que o debate sobre as terminologias 

para contar a história das pessoas trans se limite de alguma forma às questões institucionais que 

as afetam hoje em dia. O problema das categorias analisadas não devem ser uma distração para 

a discussão de questões sistêmicas urgentes. O que o problema sugere é que existe também uma 

violência inerente na linguagem, e que os historiadores precisam levar isso em consideração ao 

usar documentos primários para recuperar as ações de sujeitos que transgrediram as normas de 

gênero no passado46. 

Revela-se que a imprensa brasileira bem cedo, já desde a década de 30, noticiava que 

indivíduos identificados como "mulheres-homem" cruzavam as fronteiras de gênero de várias 

maneiras. Entre esses indivíduos estavam mulheres que, seguindo a última moda de Hollywood, 

decidiam se vestir com roupas masculinas. Essas mulheres possuíam aparência física que 

desafiava o considerado como aparência feminina. Eram pessoas designadas para serem 

femininas no nascimento, mas que viviam como homens, ou mesmo pessoas que, devido seus 

genitais ambíguos, estavam sendo classificadas como uma aberração pela Medicina José 

(AMADOR, 2019, p. 13-14). 

Em todos esses casos, seus comportamentos, desejos, aparência ou órgãos sexuais não 

estavam de acordo com as definições dominantes do normal. No entanto, o uso constante deste 

rótulo de "mulheres-homem" desempenhou um papel importante na assimilação do que seria a 

transitividade de gênero, particularmente a vinculação da suposta masculinização das mulheres 

ao movimento feminista. À época, essa foi a opinião de um comentador que, alarmado com as 

                                                
46  “Esta violencia lingüística y simbólica está al centro de debates históricos sobre el poder de las categorías 

para definir, desestabilizar y estudiar las experiencias pasadas de las personas trans (VALENTINE, 2007; 

LEITE, 2011; LARSON, 2014; HALBERSTAM, 2017). Esto no quiere decir que el debate sobre términos 
para narrar la historia de las personas trans se encuentra por encmia de los problemas institucionales que 

las afectan hoy en día. El problema de las categorías analíticas no debe ser uma distracción para discutir 

problemas sistêmicos apremiantes. Lo que el problema sugiere es que también hay una violencia inherente 

en el lenguaje, y que los historiadores tienen que tomarla em cuenta al usar documentos primarios para 

recuperar las acciones de sujetos que transgredieron la normatividad de género em el pasado”. 
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referidas mudanças, previu que, no futuro, o Brasil seria dominado pela "mulher-homem" 

porque as líderes feministas promoviam a "masculinização e os direitos políticos" (A Batalha, 

15 de janeiro de 1931)47. 

Entretanto, por mais que insistam alguns em sentido contrário, a diversidade sexual e de 

gênero é da própria natureza da pessoa humana. Tanto é que, nessa pluralidade de formas de 

ser e estar no mundo, encontram-se as pessoas transgêneras. Como o próprio nome já anuncia, 

transgêneros são LGBTs que possuem características de gênero que não se enquadram no 

padrão forçado binário de gênero de comportamento. Transgênero tem sido um termo âncora, 

ou “guarda-chuva”, que pretende englobar, dentre outros, a travesti, o transexual e, no presente 

trabalho, o intersexual. Enfatize-se que, a fim de congregar e consolidar direitos, ao se tratar de 

transgênero também se está a se referir ao intersexual. No entanto, vale mencionar que, nos 

estudos e debates já realizados, existem dissonâncias conceituais quanto à inserção ou não dos 

intersexuais dentro da categoria dos transgêneros. 

Não se pode deixar de mencionar que os transgêneros são um grupo alijado diariamente 

de todo tipo de direitos, inclusive os mais básicos, por não se comportarem ou possuírem uma 

autoimagem de acordo com o exigido pelo padrão binário de gênero. Por isso, frequentemente 

são humilhados a tal ponto, que lhes é retirada qualquer condição de ser humano. Não tem 

direitos básicos, como pertencer a um grupo familiar, manter-se em harmonia com seus 

parentes, permanecer tranquilamente dentro de casa, ter direito à comida, à água, a um lugar 

para dormir, a ir para a escola, à manifestação do seu modo de ser, por mínima que seja, em 

virtude de sua condição de gênero. Na rua, estão sob o risco intenso ou mesmo sujeitos à 

violência banal, são motivo de zombaria, tem os seus pertences tomados ou destruídos por 

aqueles que se acham superiores e perfeitos sexualmente. Frequentemente ninguém fala com 

eles. Se se passa próximo a um transgênero, olha-se com receio e repulsa, ou até mesmo se 

finge que não o vê, em virtude da indiferença e do desprezo ratificados culturalmente. 

                                                
47  “Em primer lugar, la prensa de este periodo revela que los individuos identificados como “mujeres-

hombres” cruzaron las fronteras de género em formas diversas. Estas incluyen a mujeres que, siguiendo la 

última moda hollywoodense, decidieron vestirse com ropas masculinas, mujeres cuyo aspecto fisico 

desafiaba lo que era considerado uma apariencia femenina, personas que fueron asignadas como mujeres al 

nacer pero que vivieron como hombres, y personas cuyos genitales ambiguos fueron clasificados como una 

aberración por la medicina. Em todos estos casos sus comportamientos, anhelos, apariencia u órganos 

sexuales no se ajustaban a las definiciones dominantes de lo normal. En segundo lugar, el uso constante de 
esta etiqueta desempeñó um papel importante en asociar la transitividad de género, em particular la 

supuesta masculinización de las mujeres, com el movimiento feminista (Hahner, 2003). Esta fue la opinión 

de uma comentarista que, alarmada con estos cambios, pronosticó que, en el futuro, Brasil estaría dominado 

por la “muher-hombre” porque las líderes feministas promovían “la masculinización y los derechos 

políticos” (A Batalha, 15 de enero de 1931)”. 



108 

As pessoas transgêneras, por motivo de uma ideologia perversa que foi criada para 

estabelecer e manter um sistema de poder em benefício de alguns, são constantemente 

marginalizadas, mutiladas ou mortas. Os indivíduos trans são submetidos às mais variadas 

formas de violência, como se pessoas humanas não fossem, ou se carregassem consigo algo não 

humano e demoníaco. São mencionados pelos pseudorreligiosos como algo diabólico. 

Acredita-se que os religiosos e crenças devem ter como verdadeiro papel o culto a Deus, a 

ligação do ser humano com o sagrado, a busca da harmonia coletiva com o eterno e com o 

criador, e não a proliferação da desgraça. Dita conduta irresponsável de algumas “igrejas” e 

“missionários”, cujo único intento é pregar a segregação e o ódio entre as pessoas, reproduz e 

fortalece constructos de negação de garantias humanas a esse grupo de pessoas LGBT. E o 

objetivo final e único de tamanho processo de exclusão e intolerância é a manutenção de um 

sistema de poder por alguns, baseado na marginalização dos demais, neste caso, tendo como 

critério a sexualidade. Consideradas pessoas sexualmente desviantes, os transgêneros recebem 

o rótulo de inferiores e descartáveis, sendo postos à margem da sociedade, juntamente com 

todos aqueles considerados diversidade sexual e de gênero. 

No livro Transgêneros, Tereza Rodrigues Vieira, fazendo menção às ideais de Cortina, 

evidencia que “somente se pode exigir que um cidadão assuma responsabilidade quando a 

comunidade política demonstra claramente que o reconhece como seu membro, como alguém 

pertencente a ela” (SILVA; VIEIRA, 2019, p. 731-732). Mostra ainda que “apenas quando as 

pessoas, com seus anseios de justiça e de felicidade, são pelo Estado reconhecidas, respeitadas 

e têm seus direitos fundamentais garantidos, é que se sentem integralmente pertencentes à 

comunidade, aflorando o sentimento de pertença e união”. 

Logo, mesmo existindo uma real diferença entre os desejos do cidadão e do indivíduo, 

entre a justiça e a felicidade e entre os máximos de justiça e os máximos de felicidade, a 

convergência e a vivência em harmonia desses valores e conteúdos deve ser uma meta para a 

sociedade e para o Estado, a fim de garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais 

prescritos na Constituição Federal brasileira. 

Muitas vezes, na seara jurídica, como forma de se contrapor aos direitos relativos à 

diversidade sexual e de gênero, alguns doutrinadores jurídicos se omitem sobre o tema, 

utilizando-se da ferramenta ideológica da invisibilidade.  

Como a invisibilidade na doutrina jurídica é o comum para os que possuem 

posicionamento contrário, pouco autores externam suas considerações em oposição ao tema 

LGBT. Não é o caso de Maria Helena Diniz, Historicamente, enfatizando obra do ano de 2011, 

essa jurista (DINIZ, 2011, p. 51-52), expondo sua opinião, rebate que “o casamento é o vínculo 
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jurídico entre o homem e a mulher que visa o auxílio mútuo material e espiritual, de modo que 

haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família”. Desse conceito, infere que 

o matrimônio não se resume a uma formalização ou legalização da união sexual, mas a união 

de corpo e espírito de dois seres de sexo diferente para alcançarem a plenitude do 

desenvolvimento de sua personalidade, através do companheirismo e do amor. 

Essa autora admite a existência de vários caracteres da família, dentre os quais, destaca-

se o “caráter religioso, uma vez que, como instituição, a família é um ser eminentemente ético 

ou moral, principalmente por influência do Cristianismo, não perdendo esse caráter com a 

laicização do direito” (DINIZ, 2011, p. 28). 

Conclui-se que essa jurista é veemente ao discordar sobre o casamento de pessoas do 

mesmo sexo, como demonstra em trecho de sua obra: 

 

O casamento tem como pilar o pressuposto fático da diversidade de sexo dos nubentes 

(CC, arts. 1.514, 1.517, 1.565; CF, art. 226, § 5º). Se duas pessoas do mesmo sexo, 

como aconteceu com Nero e Sporus, convalarem núpcias, ter-se-á casamento 

inexistente, uma farsa. Absurdo seria admitir que o matrimônio de duas mulheres ou 

de dois homens tivesse qualquer efeito jurídico, devendo ser invalidado por sentença 

judicial. Se, porventura, o magistrado deparar com caso dessa espécie, deverá tão 

somente pronunciar sua inexistência, negando a tal união o caráter matrimonial. Deve, 

é óbvio, distinguir prudentemente a identidade do sexo dos vícios congênitos de 

conformação, da dubiedade de sexo, da malformação dos órgãos genitais ou da 
disfunção sexual, que apenas acarretam anulabilidade (DINIZ, 2011, p. 68). 

 

Diferentemente da conotação exposta nos escritos anteriores, Paulo Iotti Vecchiatti 

(2019, p. 247), em sua obra Manual da Homoafetividade, credita que a dignidade humana 

constitucionalmente consagrada garante a todos o direito à felicidade, na medida em que a 

realidade cotidiana demonstra que a própria existência do indivíduo destina-se a evitar o 

sofrimento e a buscar aquilo que se acredita que trará a felicidade. Reforça que a própria noção 

de contrato social implica a compreensão de que esse pacto coletivo só é aceito pelas pessoas 

em geral por acreditarem que a vida em sociedade, com todos os seus ônus e benefícios, 

propiciará maiores condições de alcançar a felicidade do que se vivessem isoladamente. 

Na obra Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, Maria Berenice Dias (2017, p. 33) 

argumenta que é “difícil compreender a resistência dos representantes do povo de assumir o seu 

compromisso maior: editar leis voltadas, principalmente, aos segmentos alvo da exclusão 

social. Quem vive em situação de vulnerabilidade é quem mais merece ser tutelado pelo sistema 

jurídico. No entanto, é enorme a dificuldade de se aprovar qualquer proposta de emenda 

constitucional ou projeto de lei que atenda à população LGBTI, maior vítima do preconceito e 

da discriminação”. 
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Tratou-se sobre o projeto histórico de poder baseado na marginalização da população 

LGBT, em especial das pessoas transgêneras. Há a imposição do padrão cisheterossexual como 

único existe e por isso “normal”. Os constructos baseados também em violência linguística e 

simbólica intentam retirar a humanidade das travestis, homens trans, mulheres trans e 

intersexos, invalidando-se assim qualquer proposta de direito a eles estipulada. 

Dito projeto de poder excludente da diversidade sexual e de gênero se verifica também 

no fundamentalismo religioso que, por suas práticas de intolerância, ferem o princípio da 

dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, a própria democracia brasileira. 

 

6.2 INTOLERÂNCIA ÀS MINORIAS DE GÊNERO, FANATISMO RELIGIOSO E 

POLÍTICA 

 

Evidencia Bezerra, Silva e Peixoto (2018, p. 5) que a presença da violência e 

discriminação contra a população LGBTI+ enquanto um fenômeno histórico e cultural, se 

articula a partir de matrizes discursivas que normatizam a cisheterossexualidade enquanto 

sexualidade natural e verdade única. Por outro lado, reivindica que, ser democrático, princípio 

já discutido há séculos por cientistas políticos como Rousseau e Tocqueville, resulta na 

contemporaneidade em aceitar a diversidade e não em eliminá-la, já que a noção de minoria 

deve superar a simples quantificação das demandas e entender que estas possuem características 

diferenciadas de expressão cultural. 

Sobre o tema, direcionando o olhar especificamente para os transgêneros, observa 

Amador (2019, p. 12) que a violência sistêmica assola esse grupo de pessoas, e perpassam a 

violência simbólica e na linguagem. Embora devêssemos celebrar os avanços em direitos, 

reconhecimento e visibilidade das pessoas trans durante as primeiras décadas do século XXI, 

seria um erro contar esta história como uma narrativa triunfante de direitos e tolerância48. 

                                                
48  “Si bien deberíamos celebrar los avances en los derechos, en el reconocimiento y en la visibilidad de las 

personas trans durante las primeras décadas del siglo XXI, sería un error contar esta historia como una 

narrativa triunfal de derechos y tolerancia. Descartar las formas estructurales de discriminación, acoso y 

violencia que todavía afectan diferencialmente las posibilidades de vida de algunas personas trans implica 

ignorar la marginalización social sufrida por este grupo y el aumento de la violencia transfóbica de los 

últimos años. Activistas de los derechos trans frecuentemente mencionan que la expectativa de vida de una 

persona trans hoy en día es de 35 años y que las personas trans pobres y negras son desproporcionalmente 

afectadas. Según un informe reciente publicado por la ONG Transgender Europe, 136 personas trans fueron 
asesinadas en Brasil em 2016, 23 más que en 2015. La socióloga brasileña Berenice Bento acuñó el término 

“transfeminicídio” para Ilamar la atención a cómo el Estado y la prensa normalizan y niegan las muertes 

violentas de travestis y mujeres transexuales al reportarlas con su nombre masculino. Bento revela cómo, al 

usar estos nombres, se impone uma supuesta coherencia entre el sexo y el género que exonera a los 

culpables y oculta al grupo más vulnerable” (BENTO, 2015). 
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Exponha-se trechos de fala do pastor Silas Malafaia: 

 

[...] Há uma tentativa de ridicularizar o evangelho, desmerecer as verdades do 

Cristianismo. [...] Nem Deus determina sobre as escolhas das vidas das pessoas [...] 

Porque desde o princípio Deus fez macho e fêmea, deixará o homem o seu pai e sua 

mãe e iniciar sua mulher e serão ambos uma só carne. [...] Deus não fez sociedade de 
bissexuais, nem de andrógenos, nem de trans. [...] Agora, eu não sou obrigado a 

engolir, eu não sou obrigado a aceitar, e eu não sou obrigado a concordar. [...] agora 

vamos fazer uma igreja para os homossexuais, porque não consegue deixar de ser, 

então temos que adaptar [...] não vem pra cá com essa conversa, igreja evangélica de 

trans, que igreja evangélica de trans!? Agora é a igreja inclusiva. Igreja inclusiva não, 

igreja leviana! [...] igreja permissiva com o pecado [...] essa promiscuidade social. Eu 

sou livre para dizer que não aceito, eu estou amparado pela constituição, e não sou 

homofóbico, não é o movimento gay, não é jornalista, nem é a justiça que define quem 

é homofóbico, é a psiquiatria [...] (SILAS MALAFAIA OFICIAL, [2019]). 

 

Não é o pensa o cristão Emanuel Pereira Melo (2018, p. 27), pastor evangélico e 

psicólogo, autor da obra “Pais e Filhos: construindo e desenvolvendo relacionamentos 

saudáveis”. Segundo ele, atualmente, “temos casais tradicionais (pai e mãe, casais 

homoafetivos (pais do mesmo sexo), cuidadores (avós, tios), família social (lar adotivo), o que 

permite um novo arranjo frente a esta sociedade evoluída, sem as exigências tradicionais e sem 

julgamentos preconceituosos”. 

Sobre a intolerância existente na estrutura estatal legislativa, comente-se caso ocorrido 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando em sua fala, o Deputado Federal 

Douglas Garcia (do Partido Social Liberal de São Paulo), em 3 de abril de 2019, ao comentar a 

polêmica da utilização de banheiros em estabelecimentos comerciais, disse:  

 

“Se por um acaso, dentro do banheiro de uma mulher que a minha mãe ou a minha 
irmã for utilizar entre um homem que se sente mulher, eu não estou nem aí. Eu vou 

tirar ele [ao se contrapor a uma parlamentar trans] lá de dentro primeiro no tapa. E 

depois chamar a polícia para levar ele embora. Porque é esse o ponto a que chegamos 

no Brasil” (CHAPOLA, 2019, grifo nosso). 

 

Desprezar as formas estruturais de discriminação, assédio e violência que ainda afetam 

diferencialmente as chances de vida de algumas pessoas trans é ignorar a marginalização social 

sofrida por este grupo e o aumento da violência transfóbica nos últimos anos. Os ativistas dos 

direitos trans mencionam frequentemente que a expectativa de vida de uma pessoa trans hoje é 

de 35 anos e que as pessoas trans pobres e negras são afetadas de forma desproporcional (JUCÁ; 

DA SILVA; CUNHA JUNIOR, 2017, p. 173). 

A doutrina entende que, devido à proximidade entre o campo da sexualidade e o campo 

moral, tradicionalmente responsável por sua regulamentação, a disputa pelos direitos sexuais 

aparece como uma das mais duras e polêmicas existente. Apesar de uma grande mobilização e 
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institucionalização dos movimentos feministas, gays, lésbicas, transgêneros, profissionais do 

sexo entre outros movimentos identitários, não se pode assegurar que estes grupos sociais 

participam da vida social, política e econômica em condições de igualdade, sem sofrer qualquer 

tipo de preconceito ou discriminação49. 

 De acordo com um relatório recente publicado pela Organização Não Governamental 

(ONG) Transgender Europe, 136 pessoas trans foram mortas no Brasil em 2016, 23 a mais do 

que em 2015. A socióloga brasileira Berenice Bento cunhou o termo "transfeminicídio" para 

chamar a atenção sobre como o Estado e a imprensa normalizam e negam as mortes violentas 

de travestis e mulheres trans, reportando-as sob seus nomes masculinos. Bento revela como, ao 

usar esses nomes, dita-se uma suposta coerência entre sexo e gênero que finda por “absolve os 

culpados” e oculta o grupo mais vulnerável (AMADOR, 2019, p. 12). 

Em sentido semelhante, as pessoas transgêneras são referidas por indivíduos que se 

consideram “religiosos” como algo diabólico. As alas fundamentalistas desses “religiosos” e 

desses “segmentos de crenças” de algumas igrejas findam por embaralhar ética social, política, 

moral, com misticismo e religião, colidem o sagrado e o profano, retirando a harmonia coletiva, 

venerando a desagregação, o ódio e o exacerbação da exclusão política, social e religiosa de 

grupos sexuais minoritários. Certos segmentos “religiosos”, talvez propositadamente, 

aprofundam-se na possível ganância monetária e de poder a qualquer custo, na idolatria da 

ignorância, da arrogância e da raiva, se afastando dos verdadeiros princípios espirituais 

sagrados de sua “religião” e acabam por sucumbir em atitudes profanas, desumanas e 

antissociais. 

Destaque-se, para exemplificar, que em momento recente (2016), pessoa LGBT foi 

chamada de “demônio” e expulsa de igreja (COSTA, 2016). O motivo? Ela é transexual. Ela 

argumentou que “se Deus prega o amor, se Jesus manda amar uns aos outros, por que ele me 

odeia?”, após dizer já ter sido arrastada para fora do templo pelo próprio pastor. Disse também 

que “ele [o pastor] me chama pelo meu nome de batismo no microfone para me constranger. 

Diz que vou para o inferno”. Relata que “já fizeram até campanha de oração pedindo para Deus 

me matar”, já com olhos cheios d´água, segundo a reportagem. 

                                                
49  “Due to the proximity between the sexuality field and the moral field, traditionally responsible for its 

regulation, the struggle for sexuality rights appears as one of the hardest and most polemic. Despite a great 

mobilization and institutionalization of the feminist, gays, lesbians, transgender, sex professionals among 

other identities movements, it cannot be affirmed that these social groups participate in social, political and 

economic lives with equal conditions, without suffering any kind of prejudice or discrimination” 

(THEMUDO; MORAES, 2020, p. 85, tradução nossa). 
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Registrou-se ainda que “pastor também responde por ação na Justiça por agressão contra 

ela [contra a transexual referida]” (FRIEDRICH, 2016). A pessoa trans relatou que “o pastor 

queria que eu cortasse meu cabelo, usasse roupas de homens. Eu disse que não é assim, eu não 

devo obediência ao pastor, se eu sentisse no meu coração que é o que Deus quer, eu faria". 

O responsável pela defesa dos cidadãos da cidade da ocorrência em questão esclareceu 

que já em 2015 a transexual iniciou reclamação sobre agressão que haveria sofrido na Igreja 

protestante e que moveu uma ação na Justiça contra o pastor. Segundo esse responsável, "nós 

estamos orientando para ela fazer uma nova ação por causa dessa proibição, a Igreja não tem 

dono e acreditamos que ela tem direito" (FRIEDRICH, 2016). 

Professor de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ouvido pela 

reportagem explica que, do ponto de vista dos Direitos Humanos, o reconhecimento da 

dignidade de todas as pessoas respeitando suas especificidades é o que permite que as pessoas 

convivam democraticamente. Para esse especialista, "mesmo uma religião conservadora fere 

seus princípios ao ferir alguém. Um credo deve ser um elemento de enriquecimento da 

diversidade e não de discriminação”. Infere ainda que “muitas vezes os discursos religiosos são 

usados para justificar uma postura sexista e violenta, mas até as igrejas mais tradicionais elas 

fazem uma separação entre condenar o pecado e condenar o pecador" (FRIEDRICH, 2016). 

O pastor da ocorrência foi procurado pelo veículo noticiador para explicar o 

posicionamento dele sobre o episódio, entretanto, como na notícia anterior, mesmo tendo sido 

feitas tentativas por telefone e e-mail, ele não se manifestou (FRIEDRICH, 2016). 

Escreve Jostein Gaarder, em “O Livro das Religiões”, acerca do fator religião no mundo 

e na política, que depois de uma rápida análise do mundo ao redor, verifica-se que a religião 

desempenha um papel bastante significativo na vida social e política de todas as partes do globo. 

Para o escritor, ouve-se “falar de católicos e protestantes em conflito na Irlanda do Norte, 

cristãos contra muçulmanos nos Bálcãs, atrito entre muçulmanos e hinduístas na Índia, guerra 

entre hinduístas e budistas no Sri Lanka”. Frisa que “nos Estados Unidos e no Japão há seitas 

religiosas extremistas que já praticaram atos de terrorismo” (GAARDER; HELLERN; 

NOTAKER, 2000, grifo nosso). Ao mesmo tempo, representantes de diversas religiões 

promovem ajuda humanitária aos pobres e destituídos do Terceiro Mundo. É difícil adquirir 

uma compreensão adequada da política internacional sem que se esteja consciente do fator 

religião. 

Deduz que a sociedade necessita ter suas linhas mestras éticas, sendo que, algumas delas 

são preservadas nas leis. Apresenta que “os romanos foram os primeiros a tentar de maneira 

sistemática criar um arcabouço legal que pudesse ser usado por todos os povos, 
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independentemente da religião”. O direito romano se tornou a base para todos os sistemas legais 

subseqüentes nos Estados seculares modernos”. Ilustra também que “em certos países 

muçulmanos há dois sistemas agindo em paralelo: um baseado no Corão, outro no direito 

romano”. Finaliza, justificando que “hoje muitos países aceitam a Declaração dos Direitos 

Humanos, proclamada pelas Nações Unidas, como uma afirmação ética comum, seja qual for a 

religião ou a perspectiva geral do país”. 

Diga-se ainda, que forte posição contrária aos direitos LGBTI+ é exposta pelo 

legislativo brasileiro, formado por bancadas fundamentalistas religiosas – como demonstrado 

anteriormente, que impedem a criação de leis em benefício da dignidade dos que compõe a 

diversidade sexual e de gênero. 

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 determina, de forma inconteste, que o Estado 

Brasileiro é laico. Dessa forma não pode haver agregação criminosa da religião e seus valores 

sobre os atos governamentais. É da própria essência da democracia a pluralidade de crenças e 

valores e o incentivo da liberdade enquanto desenvolvimento humano. Por isso, o Estado deve 

necessariamente conduzir-se de forma neutra, tendo a laicidade como princípio crucial para a 

manutenção da democracia e dos direitos fundamentais. Os incisos I e III do art. 19 da CF/88 

rezam que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, (I) estabelecer 

cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 

eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público, e (III) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre 

si. 

Na mais que cumprindo os ditames da Carta Maior vigente, o Poder Judiciário tem se 

posicionado fortemente em favor dos direitos dos LGBTI+, inclusive proferindo decisões 

históricas, como nos casos em que, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) reconheceram, conforme entende a presente pesquisa, respectivamente, a união 

e o casamento homo e também transafetivo. 

O Supremo Tribunal Federal, nos processos ADPF 132-RJ (STF, 2011) e ADI 4.277-

DF, nos termos do voto do Relator Ministro Ayres Britto, em 2011, reconheceu a união 

homoafetiva como instituto jurídico, dando “interpretação conforme à Constituição” ao art. 

1.723 do Código Civil. Enfatizou a 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. Entende 

o presente trabalho que a decisão findou por abranger não somente a orientação sexual, mas 
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também a identidade de gênero, ao frisar o plano de dicotomia homem/mulher, assunto também 

vinculado ao gênero, como exposto. 

Vale mencionar a visão sobre a evolução natural da sociedade promovida pelo STF, já 

sentida nos ambientes de discussão da Constituinte de 1988, inclusive relutantemente admitidas 

pelos parlamentares mais conservadores que não queriam sequer que as uniões estáveis fossem 

protegidas. Para muitos deputados constituintes, o casamento seria a única forma legítima de 

família. A maioria, contudo, preferiu aprovar a equiparação das uniões estáveis às uniões 

matrimoniais, seguindo o desenrolar espontâneo da sociedade que, já naquela época, começava 

a aceitar as relações afetivas informais “sem papel passado”. No entanto, o debate, porém, 

prosseguiu para o nível seguinte: “o que pode ser considerado como união estável? Não houve, 

até onde sei, nenhum parlamentar que defendesse abertamente o casamento gay” 

(MARMELSTEIN, 2011, p. 237). 

Para demonstrar a importância da interpretação promovida pelo STF, refira-se aos 

comentários de deputado, durante o processo constituinte de 1988, indignado com a inclusão 

da expressão “proibição de discriminação por orientação sexual” no texto constitucional em 

formação. Assinalou dito constituinte: 

 

“Deveremos fazer o que há de melhor para todos, sem prejuízo de ninguém. Manter 

essa expressão seria exagero. Já temos a palavra ‘sexo’. Ninguém é discriminado por 

seu sexo – aí, entendam como quiserem qual é o sexo. Não há necessidade de mais 

essa expressão ‘orientação sexual’ em nosso texto, apesar de todo respeito àqueles 

que defendem sua permanência” (MARMELSTEIN, 2011, p. 235). 

 

Homenageou o pluralismo como valor sócio-político-cultural. Fincou o direito de 

liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais 

do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade. Valorizou o direito à intimidade e à 

vida privada. Inseriu todos esses preceitos no campo albergado pela cláusula pétrea. 

A Corte Máxima considerou que o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional 

expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. 

|Por isso, a 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”. Aduziu que 

o 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”. 

Vinculou o direito à preferência sexual como emanação direta do princípio da dignidade 

da pessoa humana, com o direito a autoestima no mais elevado ponto da consciência do 
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indivíduo. Reconheceu o direito à busca da felicidade. Proibiu o preconceito e proclamou o 

direito à liberdade sexual. Considerou que o concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia 

da vontade das pessoas naturais, inserindo-se nos planos da intimidade e da privacidade 

constitucionalmente tuteladas. 

O STF reiterou o tratamento constitucional da instituição da família, no sentido de que 

o significado da palavra “família” não pode ser atrelado a nenhum significado ortodoxo ou da 

própria técnica jurídica, não podendo haver interpretação reducionista. Isso porque a família é 

uma categoria sociocultural e de princípio espiritual, sendo um direito subjetivo o ato de 

constituí-la. 

Vale mencionar que a família é considerada célula fundamento da sociedade, devendo 

estar, pois, a família homotransafetiva, como todas as outras, intrinsecamente relacionada ao 

processo de estruturação social e também da formação e aperfeiçoamento do Estado. 

Seguindo a orientação principiológica do STF no mencionado julgado da ADPF 132/RJ 

e da ADI 4.277/DF, logo em seguida, ainda em 2011, o Superior Tribunal de Justiça considerou 

inexistente qualquer vedação ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo (homoafetivo), 

de acordo com interpretação dos arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 do Código Civil de 

2002. Expôs também ser inaceitável constitucionalmente qualquer tentativa de impedimento ao 

casamento dessas pessoas (STJ, 2012). Mais uma vez, aos olhos do presente trabalho, o STJ 

deixou claro a impossibilidade de repressão ao casamento de pessoas transgêneras ou qualquer 

outro LGBT. 

Fundamenta o Superior Tribunal de Justiça na decisão referida que a igualdade e o 

tratamento isonômico permitem o direito a ser diferente, o direito à autoafirmação e a um 

projeto de vida que não deve ficar subjugado às tradições e às ortodoxias. Disse o Tribunal da 

Cidadania que o direito à igualdade somente se concretiza com plenitude se é garantido o direito 

à diferença. 

O fundamentalismo religioso tem se pautado na ideia de negação da diversidade sexual 

e de gênero da pessoa humana. Intenta manter a falácia reducionista da existência de apenas de 

um único padrão humano cisheteroafetivo, reproduzindo essa ideologia religiosa tanto na 

cultura quanto na estrutura das instituições. Há a tentativa de imposição de uma visão mística 

religiosa indiscutível acerca de um padrão de conduta estático e irrealista de sexualidade, 

incutindo nas diversas searas da atividade humana, inclusive na política e na forma de governar 

estatal. Essa tentativa de invisibilizar as questões LGBTs é levada às últimas consequências, 

sempre baseada na intolerância e na violência, como forma de projeto excludente de poder.  
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Entretanto, tal postura se mostra ilegal e inconstitucional, uma vez a Constituição 

Federal de 1988 é clara ao proteger a laicidade do Estado brasileiro, impedindo a interferência 

de ritos e concepções religiosas, muitas vezes de viés imoral e criminoso, no desenvolvimento 

das atividades governamentais. 

Diante da dignidade humana encartada pela Carta Maior de 1988, faz-se, em seguida, 

exposições sobre as candidaturas de pessoas travestis, transexuais e intersexuais e seus reflexos 

na estrutura eleitoral e política do país.  

 

6.3 CANDIDATURAS DE PESSOAS TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXUAIS E 

SUAS IMPLICAÇÕES. 

 

Segundo relatos históricos, Kátia Tapety, travesti, negra, residente no município de 

Colônia do Piauí, distante 388 quilômetros ao sul da capital Teresina, ingressou no Partido da 

Frente Liberal (PFL) pelo qual foi eleita vereadora em 1992, 1996 e 2000, sempre como a mais 

votada. Foi também presidenta da Câmara Municipal no biênio 2001-2002. Em 2004 foi eleita 

vice-prefeita na chapa de Lúcia de Moura Sá. A candidatura para a chefia do executivo 

municipal contou com 62,13% dos votos, do total de 5.417 eleitores daquela cidade. 

Atualmente, em 2020, Katia está com 71 anos (ANTRA, 2020b). 

Deve-se dar destaque a Kátia Tapety, pelo pioneirismo e também por ser exceção na 

realidade brasileira. E refazendo a conhecida expressão “exército de um homem só”, pode-se 

adaptar para o caso e escrever “exército de uma trans só”. Fazendo um paralelo, a mesma 

reflexão vale para a situação de Jean Wyllys, que à época de seu mandato, era o único deputado 

assumidamente gay no Congresso Nacional. 

Tal verificação foi exposta objetivando observar o que se encontra posto no momento e 

onde se quer chegar, para mudar o quadro lamentável de representatividade legislativa LGBT 

no Brasil. Outro ponto é que não é somente ter pessoa transgênera ou gay nos quadros 

legislativos brasileiro, mas de LGBTs comprometidos com mudanças efetivas do cenário de 

desigualdade que impera, em benefício de poucos. No entanto, a inclusão de transgêneros por 

meio de candidaturas e cargos eletivos já se mostra uma expectativa de mudança, mesmo diante 

das inúmeras ameaças à sua efetividade, apesar dos avanços conduzidos pelo Poder Judiciário 

brasileiro. 
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Relembra Oliveira50 que possivelmente a Justiça Eleitoral tenha sido a primeira a decidir 

sobre Direito Homotransafetivo, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. O Tribunal Superior 

Eleitoral reconheceu a possibilidade de união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, ao 

determinar a inelegibilidade de candidata ao cargo de prefeita do município de Viseu/PA, nas 

eleições de 2004, equiparando a união estável heterossexual à homossexual. 

Raquel Machado e Jéssica Teles (2018) escrevem que mesmo diante das barreiras 

simbólicas e da criação de entraves burocráticos, foi estimado que, nas eleições brasileiras de 

2016, deu-se um aumento exponencial de candidaturas de pessoas transgêneras para o cargo, 

principalmente, de vereador. Segundo essas pesquisadoras, teve-se “94 candidaturas em 22 

estados, dos quais apenas 6 tiveram candidatas eleitas, que foi o caso de Minas Gerais, São 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e Rio Grande do Sul”. 

Dados apontam que nas eleições de 2018 foram registradas “pelo menos 53 candidaturas 

de pessoas trans, número dez vezes maior que no pleito de 2014 quando a Associação Nacional 

de Travestis e Transexuais (Antra) contabilizou cinco postulantes a cargos eletivos” 

(CAMPOS, 2018). Segundo essa associação, em 2018, uma candidata concorreu “ao Senado, 

17 concorrem a deputada federal, 33 disputam para deputada estadual e duas, a deputada 

distrital” (CAMPOS, 2018). 

A Antra informou que o levantamento dos dados se deu “através de campanha própria, 

manualmente, sem apoio e sem fins lucrativos, com o objetivo de incentivar e dar visibilidade 

a população de travestis e transexuais que virão candidatos/as em 2018” (ANTRA, [2018]). 

Essa associação denunciou que, nos últimos anos, viu-se o aumento do número de 

assassinatos e a falta de interesse dos órgãos constituídos para investigar, apurar e criminalizar 

esses assassinatos. Afirmou que “o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do 

mundo” (ANTRA, [2018]). Essas mortes são sempre carregadas de requintes de crueldades, 

quer a violência se dê em detrimento do corpo físico, quer se imponha cruéis artifícios 

psicológicos de desumanização da identidade de gênero da população trans, ao não se 

reconhecer como legítima sua existência. 

                                                
50 “REGISTRO DE CANDIDATO. CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO. RELAÇÃO ESTÁVEL 

HOMOSSEXUAL COM A PREFEITA REELEITA DO MUNICÍPIO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável, de 

concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição 
Federal. 

Recurso a que se dá provimento (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 24564, Acórdão nº 24564 de 

01/10/2004, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, 

Data 01/10/2004 RJTSE – Revista de jurisprudência do TSE, Volume 17, Tomo 1, Página 234) (BRASIL, 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), grifo nosso)” (OLIVEIRA, 2012, p. 60-61). 
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Na tentativa de mudar o quadro de marginalização imposto às pessoas transgêneras, 

credita-se ser importante a disputa por espaços de poder e a utilização dos partidos como meios 

para tal. Assim, travestis, mulheres transexuais e homens trans resolveram concorrer a cargos 

legislativos e entrar de vez no jogo político partidário, a fim de alcançar legitimidade e 

representatividade por suas demandas e enfrentar o desafio de lutar pelas suas pautas (ANTRA, 

[2018]).  

Averiguou-se também que, no pleito de 2018, o PSOL foi o partido com maior número 

de candidaturas trans (20), seguido do PT (5) e do PCdoB (5). O PSB trouxe quatro 

representantes para a disputa eleitoral e PMB, três. PSDB, Rede, MDB e PCB registraram duas 

candidaturas cada. Já o PDT, DEM, Avante, PPS, PP, PTB, PSD e PHS contaram com uma 

candidata trans cada. A travesti Duda Salabert, de 36 anos, que concorreu ao Senado por Minas 

Gerais com seu nome social, destacou que não queria que sua candidatura fosse reduzida apenas 

ao debate da transexualidade, pois sua pauta central estava relacionada à educação. Apesar de 

a candidata “Professora Duda Salabert” não ter sido eleita, obteve 351.864 votos, mesmo sendo 

a primeira vez na história que uma pessoa transgênera se candidatou ao cargo de senadora (TSE, 

2019a). 

Para as eleições 2020 já se divulgam notícias de recorde de pré-candidatos LGBT. A 

Aliança Nacional LGBTI+ contabiliza que “são ao menos 435 nomes LGBT que vão tentar 

disputar o pleito em novembro, segundo levantamento”. “Em 2016, ano das últimas eleições 

municipais, foram 256 candidatos”. Nos termos noticiados, resultado de dados colhidos por 

formulário preenchido pelos próprios candidatos, dos 36 partidos hoje aptos para disputar as 

eleições, 33 deles terão nomes de pessoas consideradas diversidade sexual e de gênero. 

Contabilizou-se que “a liderança, até agora, está com o PT, com 66 pré-candidatos. Em seguida, 

PSOL (65), PDT (62), PCdoB (40), PSB (37), Rede (27), PSDB (20), PV (15), CDN (11), DEM 

(9), entre outros que têm menos de oito candidatos” (CERIONI, 2020). 

Ainda em relação ao pleito de 2020, segundo levantamento divulgado pela Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 266 candidaturas foram registradas no País: 25 

coletivas e apenas 1 para prefeitura. Quase metade das candidaturas aparece em partidos de 

direita. O levantamento também mapeou a ideologia do partido de cada candidato e classificou 

como esquerda, centro e direita: 135 “esquerda”: 42 PT, 25 PSOL, 21 PDT, 20 PCdoB, 4 

CIDADANIA, 1 PCB, 2 PMN, 1 PRTB, 11 PSB, 4 PV, 3 REDE e 1 UNIDADE POPULAR; 

103 Candidaturas pela “direita”: 2 DC, 9 DEM, 15 MDB, 4 PATRIOTA, 11 PL, 4 PMB, 7 

PODEMOS, 11 PP, 2 PROGRESSISTAS, 5 PSC, 13 PSD, 7 PSL, 7 PTB, 2 PTC e 4 
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REPUBLICANOS; 28 Candidaturas pelo “centro”: 4 AVANTE, 2 PROS, 15 PSDB e 7 

SOLIDARIEDADE (PUTTI, 2020). 

Quanto ao perfil das pessoas candidatas, 93% expressam o gênero feminino; 69% 

pessoas negras; 1 pessoa intersexual e 3 com deficiência. Em relação à escolaridade, 54% tem 

apenas o ensino médio e as demais tem entre graduação e pós-graduação. No levantamento, 

79,4% declararam estar solteiras. 38% residem em áreas de periferia, território de favelas e/ou 

ocupação e 32% em cidades do interior. As demais moram na capital e centro urbano, e 

representam 30%. Em relação à idade, 29% tem entre 18 e 29 anos, 43% entre 30 e 39 anos, e 

25% entre 40 e 49 anos. As demais têm acima de 50 anos, representando 3% (PUTTI, 2020). 

Mencione-se que, em virtude da pandemia relacionada à Covid-19, as convenções partidárias 

para a escolha dos candidatos somente se deram em 31 de agosto de 2020. 

Defende Gonçalves (2018, p. 366-367) tanto a eliminação de barreiras preconceituosas 

para que os transgêneros possam disputar candidaturas eleitorais, quando o estabelecimento de 

meios para adequar os trâmites do pleito, no que couber, às características intrínsecas das 

pessoas trans, bem como o apoio aos candidatos representantes das minorias de gênero e 

sexuais. O autor indaga que, no sentido preconizado, “não parece adequada a proibição de que 

a fotografia oficial dos candidatos seja feita em ‘trajes adequados’ e ‘sem adornos’, art. 28 da 

Resolução 23.548/2017. Desde que não se faça nelas propaganda eleitoral ou se dificulte o 

reconhecimento pelo eleitor, deixe o candidato ser e parecer como é” (GONÇALVES, 2018, p. 

366). Mais ainda, justifica que, ser como se é, viver como se prefere, vestir-se como se entende, 

ser conhecido por nome de sua afinidade, são direitos da personalidade protegidos pela 

Constituição. Disputar as eleições num espaço democrático sem precisar fingir-se distinto, 

portanto, é um direito fundamental. 

Assim é que Gonçalves (2018, p. 367) explana que, sendo a questão do nome social de 

grande importância para as pessoas transexuais, recebeu em 2018 tratamento adequado da 

Justiça Eleitoral, permitindo expressamente que esse nome fosse utilizado, a partir daí, nas 

campanhas e na urna eletrônica, após decisão na Consulta TSE 060293392, julgada em 1o de 

março de 2018 (TSE, 2018b). 

A esse julgamento se somou a decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade  n. 4.275, também de 1o de março de 2018 (STF, 2018a), entendendo que 

o art. 58 51  da Lei n. 6.015/1973, Lei dos Registros Públicos, deve receber interpretação 

conforme à Constituição e ao Pacto de São José da Costa Rica, para permitir, sem a necessidade 

                                                
51  Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. 

(Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998). 
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de tratamentos médicos ou cirurgias de transgenitalização, a substituição de prenome e sexo 

registrais do transexual. Anote-se, como avanço adicional, a desnecessidade de autorização 

judicial para esse procedimento, que pode ser realizado diretamente no cartório de registro civil. 

A Lei 9.504/97 já incluía essa possibilidade, implicitamente, em seu art. 12, ao permitir 

o emprego nas campanhas de “apelido ou nome pelo qual é mais conhecido”. O pleno 

reconhecimento ao uso do nome social, porém, é conquista da comunidade transexual e 

colabora para o avanço da questão identitária e para a igualdade de todos e todas nas eleições. 

Em relação às pessoas trans e a cota de gênero nas chapas proporcionais, defende ainda 

Gonçalves (2018, p. 367-368) que “a transexualidade poderia ensejar dúvida sobre se uma 

mulher trans, ao concorrer numa chapa proporcional, integra a quota mínima feminina exigida 

pelo art. 10, § 3o da Lei das Eleições. Não temos dúvida em responder afirmativamente. Por 

identidade de razões, um homem trans não pode integrá-la”. 

Com pensamento em mesma direção, o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral juntado 

aos autos da Consulta TSE 0604054-58.2017.6.00.0000 (TSE, 2018b) manifestou que o art. 10, 

§ 3o da Lei da Eleições, no que diz respeito à expressão “cada sexo” deve ser interpretado a 

partir da categoria “gênero” e não sexo biológico. A teleologia do dispositivo legal e a 

pluralidade nas categorias indicam ocorrência de lapsus linguae. “Por conseguinte, homens 

transgêneros, a exemplo de homens cisgêneros, devem ser contabilizados na cota masculina, e 

mulheres transgêneras (incluindo as travestis que se reconheçam como mulheres), tanto quanto 

às cisgêneras, na cota feminina” (GONÇALVES, 2018, p. 367-368). Considerando essa 

realidade, em 1o de março de 2018, foi confirmada decisão na referida Consulta, com resposta 

nesse igual entendimento. 

Na consulta referida, o Relator Ministro Tarcísio Vieira esclareceu que a expressão 

“cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/9752 se refere ao gênero, e não ao sexo 

biológico. Dessa forma, tanto os homens como as mulheres transexuais e travestis podem ser 

contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina ou feminina. Para tanto, devem 

figurar como tal nos requerimentos de alistamento eleitoral, nos termos estabelecidos pelo art. 

91, caput, da Lei das Eleições53, haja vista que a verificação do gênero para o efeito de registro 

                                                
52  Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara 

Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta 

por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) [...] § 3º Do 
número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo 

de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação 

dada pela Lei nº 12.034, de 2009). 
53  Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e 

cinqüenta dias anteriores à data da eleição (Lei das Eleições). 
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de candidatura deverá atender aos requisitos previstos na Resolução TSE 21.538/200354, que 

dispõe sobre o alistamento e serviços eleitorais, e demais normas de regência. 

Como já repetida e insistentemente reiterado no presente trabalho, dita decisão deve ser 

utilizada, sem discriminações ou burocracias embaraçantes e indevidas, para todas as pessoas 

consideradas transgêneras, uma vez que os homens e mulheres transexuais e travestis são 

apenas parcela do grupo das pessoas trans. Conforme expõe Leticia Lanz (Geraldo Eustáquio 

de Souza), a transgeneridade é fenômeno sociológico para além do dispositivo binário de 

gênero, fato que caracteriza as chamadas identidades gênero-divergentes, como transexuais, 

travestis, crossdressers, dragqueens55, dentre outras, e, conforme se explicou nesta pesquisa, os 

intersexuais. Posição contrária estaria a dar continuidade a processo de exclusão de parcela das 

pessoas transgêneras, dentre as quais os indivíduos intersexos. 

Em continuação, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a Resolução 23.562, em 22 de 

março de 2018 (TSE, 2018d), acrescentando e alterando dispositivos na existente Resolução 

TSE 21.538/2003, mencionada no segundo parágrafo anterior, para inclusão do nome social no 

cadastro e atualização do modelo de título eleitoral. O sistema normativo eleitoral passou então 

a prever que “a pessoa travesti ou transexual poderá, por ocasião do alistamento ou de 

atualização de seus dados no Cadastro Eleitoral, se registrar com seu nome social e respectiva 

identidade de gênero” (art. 9-A, caput, da Resolução TSE 21.538/2003). 

Foi incluído também que o nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou 

transexual se identifica e é socialmente reconhecida (art. 9-A, § 1º, da Res. TSE 21.538/2003). 

Para a Justiça Eleitoral, a identidade de gênero é “a dimensão da identidade de uma pessoa que 

diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade 

e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar necessária relação com o sexo 

biológico atribuído no nascimento” (art. 9-A, § 2º, da Res. TSE 21.538/2003). Informa que o 

nome social não poderá ser ridículo ou atentar contra o pudor (art. 9-A, § 3º, da Res. TSE 

21.538/2003). 

                                                
54  Resolução TSE 21.538/2003 – Dispõe sobre o alistamento e serviços eleitorais mediante processamento 

eletrônico de dados, a regularização de situação de eleitor, a administração e a manutenção do cadastro 

eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitorado e a fiscalização dos partidos políticos, 

entre outros. (TSE, 2003). 
55  “Dragqueen – com orientação sexual predominantemente homossexual (ao contrário dos crossdressers, as 

dragqueens caracteristicamente se travestem somente para a realização de shows e apresentações em bares e 
casas noturnas LGBT, onde também atuam geralmente como recepcionistas. [...] Com o objetivo, ao menos 

declarado, de melhorar a sua performance no palco, algumas dragqueens realizam cirurgias de feminização 

facial, colocam implantes de seios e até se submetem a cirurgias de readequação genital. Isso mostra como a 

divisão identitária e hierárquica dentro da população transgênera é altamente disfuncional e arbitrária, [...]” 

(LANZ, 2017, p. 406). 
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A Res. TSE 21.538/2003 também dispõe, desde 2018, que o nome social constará do 

título de eleitor impresso ou digital (art. 9-B), e o nome social e a identidade de gênero constarão 

do Cadastro Eleitoral em campos próprios, preservados os dados do registro civil (art.9-C). Está 

previsto também que a Justiça Eleitoral restringirá a divulgação de nome civil dissonante da 

identidade de gênero declarada no alistamento ou na atualização do Cadastro Eleitoral (art. 9-

D). 

Foi ainda determinado que o acesso de outros órgãos ou agentes públicos não incluirá 

informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, aí considerados 

ocupação, estado civil, escolaridade, telefone, impressões digitais, fotografia, assinatura 

digitalizada, endereço e nome civil dissonante da identidade de gênero declarada (art. 29, § 3º, 

da Res. TSE 21.538/2003). 

Seguidamente, foi publicada a Portaria Conjunta TSE n. 1, de 17 de abril de 2018, 

regulamentando a inclusão do nome social no cadastro eleitoral, prevista na Resolução TSE 

23.562/2018. Essa Portaria prescreve que o nome social a ser inserido no cadastro eleitoral é “a 

designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e 

não se confunde com apelidos” (art. 1º, I). No Requerimento de Alistamento Eleitoral e no 

título, o nome social deverá ser composto por prenome, “acrescido do(s) sobrenome(s) 

familiar(es) constante(s) do nome civil, não podendo ser ridículo ou irreverente ou atentar 

contra o pudor”. 

O Regulamento acima delimitou que o sistema de cadastro eleitoral (denominado 

Sistema Elo) “não permitirá anotação, no campo nome social, de expressões como "nada conta", 

"N/C", sequência de letras iguais, "não tem" ou semelhantes que não constituam efetivamente 

identificação de pessoas, nem de nome que coincida com o prenome civil do requerente”  (art. 

1º, III). O nome civil da pessoa que declarou seu nome social deverá constar do e-Título em 

página adicional, objetivando evitar constrangimentos eventualmente decorrentes da exibição 

do documento para outras finalidades que não exijam a apresentação do nome civil (art. 1º, IV). 

No título eleitoral cujo modelo possui espaço para assinatura do eleitor e no Protocolo de 

Entrega de Título Eleitoral, o eleitor trans poderá assinar seu nome social, se o desejar, desde 

que aponha, no Requerimento de Alistamento Eleitoral, físico ou eletrônico, a mesma assinatura 

que conste do documento de identidade oficial por ele apresentado (art. 1º, V); 

A Portaria Conjunta TSE n. 1/2018 trouxe ainda a novidade de que as certidões emitidas 

pela Internet e pelo Sistema Elo deverão conter o nome social acompanhado do nome civil e 

serão geradas a partir da informação do nome civil, filiação e data de nascimento (art. 1º, VI). 

A leitura do QR Code apresentará os dados do eleitor, incluindo o nome civil e o social, se 
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houver (art. 1º, VII). Regulamentou que os batimentos e conferências serão realizados a partir 

dos dados do registro civil e da biometria (art. 1º, VIII). Há ainda destaque para a situação de 

que a exigência do Certificado de Alistamento Militar para o alistamento eleitoral observará o 

gênero do registro civil, conforme orientação do Ministério da Defesa (art. 1º, IX). 

Atente-se para fato de que, em virtude da pandemia da COVID-19, a Resolução TSE 

23.611/2019 (TSE, 2019b) passou a prever o art. 1º-A que determinou, excepcionalmente, que 

os procedimentos relacionados à biometria do eleitor, assim como as respectivas 

funcionalidades implementadas na urna eletrônica para a coleta e o reconhecimento de 

impressões digitais, não serão aplicados às eleições ordinárias de 2020. 

Depois dessas considerações, Machado e Almeida  (2018, acréscimos nossos) inferem 

que a “atuação política [das pessoas trans como candidatas nas eleições 2016], apesar de parecer 

diminuta, reflete decerto o aumento da assunção da condição de trans e equivale a dar voz a 

grupo social para permitir que seus direitos sejam concretizados”. Diz que, no exercício da 

política, é que é forjado o conjunto de direitos aos membros da sociedade. 

Essas juristas iniciam a dúvida, em relação aqueles transgêneros, no que diz respeito à 

permanência, no registro civil, com nome e indicação do sexo com o qual não se identificam 

psicologicamente, nem se apresentam perante a sociedade. Para elas, paira a dúvida acerca de 

como a candidatura dessas pessoas deve ser contabilizada para fins de análise do cumprimento 

da cota eleitoral por sexo. Vale mencionar que ditos questionamentos foram feitos em texto de 

2016, passado já um bom tempo e antes de inúmeras mudanças jurídicas em relação à situação 

das pessoas trans. 

Indicam as autoras que “alguns candidatos trans, quando postulam o registro de 

candidatura, fazem-no de porte de sua nova documentação civil, a qual já reflete a orientação 

sexual com a qual se identificam” (MACHADO; ALMEIRA, 2018). Com relação a esses, a 

situação não parece problemática, tendo em vista que o registro de candidatura toma por base 

os documentos civis e, para fins de análise do preenchimento da reserva de vagas de candidatura, 

será levado em consideração o sexo neles constante. 

Para o questionamento aludido, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a Resolução 

23.562/2018 (TSE, 2018d), já analisada anteriormente neste trabalho, acrescentando o art. 9-A, 

§ 2º, na Res. TSE 21.538/2003. Dessa forma, a pessoa travesti ou transexual poderá, por ocasião 

do alistamento ou de atualização de seus dados no Cadastro Eleitoral, ter a sua a identidade de 

gênero registrada, sendo que a dimensão da referida identidade “diz respeito à forma como se 

relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua 

prática social, sem guardar necessária relação com o sexo biológico atribuído no nascimento”. 
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Além mais, na Consulta TSE 0604054-58.2017.6.00.0000, ficou registrada que a 

expressão “cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se refere ao gênero, e 

não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como as mulheres transexuais e travestis 

podem ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina ou feminina. Para 

tanto, devem figurar como tal nos requerimentos de alistamento eleitoral, nos termos 

estabelecidos pelo art. 91, caput, da Lei das Eleições, haja vista que a verificação do gênero 

para o efeito de registro de candidatura deverá atender aos requisitos previstos na Res.-TSE nº 

21.538/2003 e demais normas de regência (JUCÁ, 2020, p. 98). 

Portanto, em 1º de março de 2018, a referida Corte Eleitoral decidiu, por unanimidade, 

que o candidato poderia informar, à Justiça Eleitoral, até 150 dias antes das eleições, seu nome 

social e sua identidade de gênero mediante autodeclaração. Na ocasião, restou decidido também 

que seria com base nessa mesma identidade de gênero autodeclarada pelo candidato, no prazo 

citado, que as cotas de candidatura seriam preenchidas. 

Machado e Almeida (2018) externaram, à época, que, ao considerar toda a dinâmica do 

processo eleitoral, os efeitos que o elemento sexo/gênero tem no processo e a segurança jurídica 

demandada por eleitores, candidatos e partidos políticos, o recomendado é que o sexo/gênero a 

ser observado quando do preenchimento das cotas seja o constante nos cadastros eleitorais. Por 

via de consequência, no título de eleitor, o qual, por força do Decreto 8.727/2016 e da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para as pessoas trans, pode ser o sexo/gênero 

com o qual a pessoa se identifica, independentemente, neste último caso, da realização da 

cirurgia de redesignação sexual, desde que se requeira a alteração no prazo estipulado. Informa 

que foi o entendimento do TSE na resposta à Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000. 

Assim é que, quanto ao título eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a 

Resolução 23.562, em 22 de março de 2018 (TSE, 2018d), acrescentando e alterando 

dispositivos na existente Resolução TSE 21.538/2003, que trata de alistamento e serviços 

eleitorais, para inclusão do nome social no cadastro e atualização do modelo de título eleitoral. 

O sistema normativo eleitoral passou então a prever que “a pessoa travesti ou transexual poderá, 

por ocasião do alistamento ou de atualização de seus dados no Cadastro Eleitoral, se registrar 

com seu nome social e respectiva identidade de gênero” (art. 9-A, caput, da Resolução TSE 

21.538/2003). Como data limite de alteração, a Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) estipula em 

seu art. 91 que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido 

dentro dos 150 (cento e cinquenta) dias anteriores à data da eleição (regramento reafirmado 

para as pessoas transgêneras pela Consulta TSE 0604054-58.2017.6.00.0000 (TSE, 2018b)). 
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Machado e Almeida (2018) avaliam que, se por um lado, questões relacionadas à 

dignidade levam à defesa da inscrição no percentual do gênero com o qual se identificam, 

ponderações referentes ao controle do histórico de vida do candidato, à transparência no diálogo 

com o eleitor, à organização das eleições e à atenção à finalidade da cota por sexo demandam 

que o assunto seja examinado com cautela e equilíbrio. 

Com relação a essas indagações de que deve haver cautela e equilíbrio no que se refere 

ao processo afirmativo de inclusão das pessoas transgêneras no percentual de gênero respectivo 

e de acordo com sua condição real de sexo, cabe trazer à tona que os direitos políticos são 

fundamentais para todos os cidadãos, não se podendo excluir os transgêneros. Indique-se 

também ser um direito fundamental o reconhecimento da sexualidade, e que tal garantia por si 

só não pode levar a crer na sua utilização para fraudes ou outros delitos pelas próprias pessoas 

trans. O contrário, o engessamento burocrático e preconceituoso de direitos ou a inviabilização 

da cidadania das pessoas travestis, transexuais e intersexos é que poderia levá-las forçosamente 

para o território da marginalidade. O que se tem notícia é a utilização de tal processo inclusivo 

de forma perversa por indivíduos inescrupulosos, que se baseiam em ideologias 

fundamentalistas e atitudes nada democráticas, na tentativa de fragilizar o sistema político 

brasileiro em prol de seus interesses mesquinhos e nefastos. Sim, essa última situação 

evidenciada é que deve ser investigada e, caso verificada, também punida. 

Enfatize-se que os registros históricos de vida das pessoas transgêneras normalmente 

não se perdem, assim como a de quaisquer outras pessoas. Atente-se que o art. 29, §§ 1º e 2º, 

da Resolução TSE 21.538/2003, estabelece que as informações pessoais contidas nos bancos 

de dados da Justiça Eleitoral serão acessíveis às autoridades competentes, como, por exemplo, 

à Autoridade Judicial e ao Ministério Público. 

Como já mencionado anteriormente, a Res. TSE 21.538/2003 estabelece, em virtude de 

alterações inseridas em 2018, que o nome social constará do título de eleitor impresso ou digital 

(art. 9-B), e o nome social e a identidade de gênero constarão do Cadastro Eleitoral em campos 

próprios, preservados os dados do registro civil (art.9-C). Está previsto também que a Justiça 

Eleitoral restringirá, mas não impossibilitará nos casos legais previstos, a divulgação de nome 

civil dissonante da identidade de gênero declarada no alistamento ou na atualização do Cadastro 

Eleitoral (art. 9-D). 

Como já relatado anteriormente, em relação às pessoas transgêneras que já tiverem 

retificado o gênero no registro de nascimento ou casamento antes de comparecerem à Justiça 

Eleitoral, o Provimento 73, de 28 de junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e 
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casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN). Por ser uma 

averbação de dados, o art. 5º desse Provimento reza que as mencionadas alterações possuem 

natureza sigilosa, razão pela qual as informações a seu respeito não podem constar das certidões 

dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente ou por determinação judicial, hipóteses 

em que a certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. 

Neste momento, estando de acordo com os pensamentos de Machado e Almeira (2018), 

entende-se também que se deve levar em conta a dignidade como identidade. Para a pessoa 

trans, é doloroso se ver identificada com o sexo com o qual não se reconhece, motivo pelo qual, 

aliás, o ordenamento jurídico tem elaborado regras para acolher jurídica e socialmente as 

pessoas transgêneras, quer sejam travestis, transexuais, e, aos olhos do presente trabalho, até 

mesmo intersexuais. 

Sobre esse tema, é importante destacar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

emitiu publicação56 por meio da qual defende a alteração do nome e a referência ao sexo no 

registro em consonância com a identidade de gênero autopercebida, apontando que a orientação 

sexual e a identidade de gênero são direitos protegidos pela Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, de modo “que o direito à identidade de gênero está vinculado às garantias de 

liberdade e de autodeterminação e seu reconhecimento por parte dos Estados integrantes da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) é de vital importância para o pleno gozo dos 

direitos humanos” (MACHADO; ALMEIRA, 2018). 

Considerando todo o mencionado, apresentam Raquel Machado e Jéssica Teles (2018) 

que se deve dar às pessoas trans o tratamento político com base no sexo com o qual se 

identificam. O Direito, assim, realizará seu papel transformador, viabilizando que fatos que já 

fermentam a vida em sociedade adentrem no universo jurídico, e com o reconhecimento de 

direitos subjetivos que clamam por ser concretizados, humanizando as relações. “Cabe, de fato 

ao Direito navegar pela vida criando e melhorando cada novo lugar que descobre”. 

Reforça-se que o ordenamento jurídico já dispõe de um conjunto de normativos que 

garante aos transgêneros tanto o direito à alteração do nome e sexo no registro civil, como o 

direito de serem reconhecidos pelo nome social pelo gênero com o qual se identificam, ainda 

que o registro civil não tenha sido retificado. Em 1º de março de 2018, a maioria do Supremo 

Tribunal Federal encerrou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, 

tendo fixado entendimento de que é possível a modificação do nome e gênero no assento de 

registro civil embora sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. 

                                                
56 Opinião Consultiva 24, item 32, letra “f” (CorteIDH, 2017, p. 16-17). 
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Acrescenta-se que esse já era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, 

evidenciando o critério psicológico, e não somente o fisiológico, de identificação, firmou 

anteriormente seu entendimento nesse sentido. Tal interpretação certamente valoriza o princípio 

constitucional da dignidade humana e as dimensões da personalidade do indivíduo. “Logo, é 

um direito da pessoa trans, caso queira, alterar, a qualquer tempo, sua documentação e/ou seus 

dados (nome social e identidade de gênero) perante a administração pública, a fim de adequá-

la ao sexo com o qual se identifica” (MACHADO; ALMEIRA, 2018). 

Concluem as juristas que é obrigação do processo eleitoral, de igual maneira, garantir 

que todas as pessoas possam participar da competição, valendo-se de todas as dimensões de sua 

personalidade, entre elas não só o nome social, como o registro de candidatura segundo o sexo 

de sua identificação, “não só porque tal solução é a mais consentânea com os direitos humanos 

das pessoas trans, mas por também garantir uma maior igualdade e paridade de armas entre os 

candidatos, independentemente da alteração do registro/documentação civil” (MACHADO; 

ALMEIRA, 2018). 

Como já referido anteriormente, houve inovação trazida pela Resolução 23.609/2019, 

em seu art. 20, § 3º, para as Eleições 2020. Assim, para o pleito deste ano, quando ficar 

caracteriza a fraude das candidaturas femininas cisgêneras e, por óbvio, transgêneras 

(candidaturas trans laranjas), o juiz não irá indeferir o pedido, mas sim julgar o registro de 

candidatura da pessoa candidata como não conhecido. A decisão pelo não conhecimento é 

semelhante a pedido inexistente, ou seja, é como se o pedido não tivesse sido feito. A 

consequência é a de que, se o partido não regularizar a situação, respeitando o mínimo 

percentual de candidatas femininas, poderá o Juízo Eleitoral indeferir o direito de a agremiação 

partidária disputar a eleição e a recusa de todos os seus candidatos atrelados. 

Reitere-se ainda que o art. 93-A da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), alterado pela 

Minirreforma Eleitoral de 2017 (Lei 13.488/2017), combinado com a Resolução TSE 

23.627/202057 determina que o Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º 

de abril até 10 de setembro de 2020, promoverá, em até 5 (cinco) minutos diários, contínuos ou 

não, requisitados às emissoras de rádio e de televisão, propaganda institucional destinada a 

incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a 

esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Assim, 

reforce-se que, conforme entendimento da presente pesquisa, esse incentivo por meio de 

                                                
57  Institui o Calendário Eleitoral das Eleições 2020, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107, de 

2 de julho de 2020, pela qual adiada, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro 

de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. 
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propaganda institucional do TSE deve abarcar também a participação dos LGBTs, em especial, 

das travestis, transexuais e intersexos. 

Confirmou-se do mostrado nesse trecho da pesquisa que as candidaturas de pessoas 

trans são uma tentativa de mudar o quadro de marginalização imposto a essas pessoas desde há 

muito tempo. A possibilidade de serem eleitas reforça a ideia de inserção cidadã dos 

transgêneros na sociedade e a sua atuação na condução governamental. 

Entretanto, apesar das inúmeras inovações trazidas pelos Órgãos do Poder Judiciário, 

em especial, pelo Tribunal Superior Eleitoral, esforçando-se em regulamentar o tema das cotas 

de sexos para pessoas transgêneras, o problema não está totalmente resolvido. 

Os esforços devem continuar a fim de realização tais normativos de forma concreta no 

cotidiano da vida partidária, eleitoral e política. Continuam a resistir perversos mecanismos 

ideológicos de concentração de poder, cavalgando nos arreios da intolerância fundamentalista, 

que forçam por todos os meios de violência imagináveis reverter ou tornar inefetividade o 

sistema jurídico afirmativo construído pela Justiça Eleitoral. 

Por exemplo, as mentes avidas por poder a qualquer custo, calcadas no preconceito e na 

segregação, buscam usar as pessoas trans como “laranjas”, a fim de se utilizarem da hipocrisia, 

e do falso apoio às candidaturas das minorias, para desviar recursos para o suporte das suas 

próprias candidaturas, com atividades fraudulentas as mais diversas e irregulares possíveis. 

Enganam os transgêneros, precarizam o sistema democrático, criam armadilhas para o processo 

de candidaturas. Omitem ou forjam informações, precarizam a candidatura dos LGBTs, com 

toda sorte de planos antirrepublicanos. Criam ambientes inóspitos de terror contra as pessoas 

trans, que, iniciantes e frágeis politicamente, acabam sendo enganadas, assim como toda a 

sociedade brasileira. As pessoas trans são usadas apenas para limpar a imagem dos partidos de 

que esses são inclusivos quando na verdade somente se trata de artimanhas montadas para 

mostrar uma imagem consumível a fim de obter votos a qualquer custo, despois descartando 

tais minorias aos esquecimento, abandonando-as às mazelas a que já estavam submetidas. 

A questão discriminatória possui inúmeras nuances. Há a ideia também, por parte dos 

partidos políticos, de que, ao assumir postura a favor da questão identitária de gênero, também 

serão rejeitados pela sociedade, findando por não conseguir votos e não elegendo seus 

candidatos. Opina-se que tal temor não é digno da grande função constitucional de condução 

política do destino do país. Se as agremiações não são capazes de verdadeiramente assumir o 

compromisso de trazer à tona a questão da inclusão política das pessoas trans, que dirá das 

outras inúmeras responsabilidades e desafios de governança da nação, diante do cenário global 

de incertezas. 
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Porém, entende-se que o esforço de desenvolvimento das cotas para pessoas trans não 

foi em vão. As cotas de sexo para candidaturas proporcionais de travestis, transexuais e 

intersexos se revestem de possibilidade de aplacar a forte rejeição incondicional dessas pessoas 

no cenário político e eleitoral no Brasil. É um processo em amadurecimento e que precisa de 

todo o apoio possível, inclusive com a produção de conhecimento capaz de dar visibilidade das 

ferramentas de inclusão existentes e dos conchavos ainda existentes na tentativa de invalidar 

tais melhorias aos LGBTs. 

Tendo em vista a segregação histórica a que as pessoas trans foram expostas, não se 

pode esperar que não existirão resistências, as mais diversas, no intuito de tonar as decisões do 

TSE impraticáveis. Podem se montar entraves de toda sorte, a criação de burocracias 

imaginárias a fim de negar o direito das trans, a manipulação de informações a fim de esconder 

os processos facilitadores de inserção das pessoas. A violência simbólica como o mal 

atendimento, os comentários com segundas intenções. Até mesmo a estrutura estatal não é 

imune à ideologia discriminatória fundamentalista de gênero. 

Analisa-se os diversos entraves impostos pelo sistema político e jurídico partidário que 

nega a possibilidade de desenvolvimento de ações afirmativas de participação da diversidade 

sexual e de gênero na disputa eleitoral, tendo que chegar na seara do poder judiciário para ter 

seus direitos observados. 

O trabalho contribui para a enriquecimento do tema analisado, porque busca dar 

visibilidade a questão dispersa e pouco divulgada na seara eleitoral e política. A falta de 

organização da informação na comunidade transgênera é patente. Algumas das decisões aqui 

expostas, apesar de terem caráter público, não são encontradas nas buscas por jurisprudência. 

O conhecimento dos direitos existentes ajudaria no processo, por exemplo, de cobrança pelo 

cumprimento efetivo das obrigações que os partidos políticos devem ter com os transgêneros.  

O tema da pesquisa ainda possui um desenvolvimento incipiente na literatura científica 

nacional. De forma a ilustrar essa carência, utilizou-se como parâmetro a ferramenta de 

pesquisa do “Portal de Periódicos da CAPES/MEC”58. Empregando os termos de busca59 “cota 

de sexo” e “trans”, obteve-se 21 resultados. Analisando o título e o resumo dos trabalhos 

encontrados, não foi encontrado nenhum que tivesse pertinência com o tema. Em seguida, 

utilizou-se as chaves de busca “cotas de sexo” e “trans”, obtendo-se 23 resultados. Encontrou-

se o artigo “Barreiras à Ambição e à Representação Política da População LGBT no Brasil” 

(PEREIRA, 2017), que trata sobre o tema apenas de forma rápida e tangencial. 

                                                
58  Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/  
59  Busca realizada no dia 25 de outubro de 2020. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Foi realizado em julho e agosto de 2020 o Curso Virtual de Formação de Pessoas Pré-

Candidatas LGBTI+ e Aliadas – Prefeitura e Vereança, promovido pela Aliança Nacional 

LGBTI+, da qual foi participante o pesquisador do presente trabalho. Constatou-se grande 

quantidade de dúvidas sobre as questões mais variadas da legislação eleitoral pelos pré-

candidatos LGBT, em especial, sobre as cotas de sexo. 

No presente trabalho buscou-se realizar a coletânea, análise e discussão das principais 

informações sobre o direito às cotas de sexo pelas pessoas trans, respeitada a autopercepção de 

sexo/gênero. Essas informações seriam de difícil acesso ou demandariam muito tempo para 

conhecimento, nem sempre possíveis as pessoas em geral. 

O Direito Homoafetivo também atua para orientar toda a sociedade acerca da realidade 

vivida pelas pessoas trans nas questões de inclusão política, a fim de buscar sensibilizar por 

meio da visibilização da realidade das minorias consideradas diversidade de gênero. Não se 

pode ter consciência daquilo que não se conhece. 

Mais ainda este trabalho busca expor informações para as pessoas trans, a fim de que 

essas e seus aliados adquiram mais conhecimentos, visando a obtenção espaço em candidaturas 

eleitorais e mais que isso, com êxito nas eleições. Necessário que saibam quais são os entraves 

que ainda existem, mesmo após o esforço de produção de medidas afirmativas pela Justiça 

Eleitoral. As informações precisam ser divulgadas para que, inclusive, as ações irregulares 

remanescentes sejam denunciadas, e após apuradas, sejam devidamente punidas. 

Espera-se que as pessoas trans, caso sejam eleitas, se posicionem dentro de um papel 

contramajoritário de tolerância, sendo agentes de mudança do sistema vigente baseado na 

violência da personalidade humana, baseada na imposição do padrão binário heteronormativo 

cisgênero exclusivo. 

Assim sendo, o respeito efetivo das cotas de sexo para pessoas trans, com todas as suas 

nuanças, como o uso do nome social, o respeito à imagem, dentre outros, valida esses indivíduos 

em toda sua personalidade, e dá o indicativo de que elas estão aptas a contribuir com o 

desenvolvimento das estruturas sociais.   

Adiante se faz observação mais apurada sobre a questão das cotas de sexo para 

transgêneros no contexto das agremiações partidárias. 

 

6.4 AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS E AS COTAS DE SEXO PARA TRANSGÊNEROS 

 

A estrutura ideológica do padrão binário de gênero tem mantido sua atuação de 

manutenção de sistema de poder e de ferramenta de marginalização nas sociedades. Esse dogma 
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sexual e de gênero contamina diversos contextos da vida social, inserindo-se na seara 

educacional, médica, jurídica e também na política. 

No entanto, observa-se que a dinâmica social, por sua natureza mutável, pelo 

desenvolvimento científico e cultural, e pelos inúmeros espaços de luta abertos pelos LGBTs, 

como os diversos movimentos públicos trans e as intervenções nos meios de comunicação, tem 

trazido à discussão as questões relacionadas às pessoas consideradas diversidade sexual e de 

gênero, em especial, ao subgrupo extremamente fragilizado dos transgêneros. Assim, as 

questões transgêneras, que sempre existiram na sociedade, na família, no trabalho, nos espaços 

de lazer e em outros âmbitos, por ser algo da própria condição humana, estão sendo retiradas 

da invisibilidade. 

Mesmo enfrentando colossal rejeição, tal externalização da realidade vivida pelos 

transgêneros tem sido exposta nos espaços de poder, incluindo-se aí os meios jurídicos e 

políticos. Tanto é assim que foi levado ao crivo do judiciário pátrio a desídia cruel mantida pelo 

legislativo brasileiro no que diz respeito à concretização de garantias normativas para o 

fortalecimento da dignidade das travestis, dos transexuais e dos intersexos. Vale mencionar as 

decisões históricas do Poder Judiciário brasileiro em relação à garantia constitucional dos 

LGBTs à constituição de uma família, tanto em relação à união estável (Supremo Tribunal 

Federal (STF)), quanto ao casamento (Superior Tribunal de Justiça (STJ)), e também em termos 

do Direito Civil e Registral. Outro momento de imensa relevância em promoção dos direitos 

das pessoas consideradas diversidade sexual e de gênero foi novamente encampado pelo STF 

quando do julgamento que decidiu pela criminalização da homotransfobia. A homotransfobia é 

crime de racismo, e, por isso mesmo, possui as mesmas tenazes, sendo inafiançável e 

imprescritível. Em especial, para as pessoas transgêneras, o STF (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26/Mandado de Injunção (MI) 4733) decidiu que 

ditas pessoas devem ter reconhecido seu gênero por autopercepção, sem a necessidade de 

cirurgia de redesignação de sexo, refletindo-se tal circunstância no nome e sexo registrais. 

Assim é que a liberdade de ser, individual e social, das pessoas, pilar também do Direito 

Privado, está se mostrando através da visão do Poder Judiciário, no intuito de preservar a 

autonomia das pessoas, sob o fundamento de que a liberdade individual é garantia a ser atendida 

e respeitada como forma de valorização do próprio significado de ser da pessoa humana, em 

virtude de sua personalidade, e que deve ser protegida inclusive contra possíveis arbitrariedades 

estatais ou de maiorias de posicionamento desumano. E essa garantia de liberdade possui 

reflexos na condução dos regramentos das relações sociais, não só normatizando padrões éticos 
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de conviver, mas também amparando o direito daqueles que possuem suas liberdades 

ameaçadas ou violadas. 

Nesse sentido de interpretação é que a Constituição Federal de 1988, abraçando a 

importância dada pelo Direito Privado aos direitos da personalidade, inclusive aqueles advindos 

da sexualidade, consolidou os atributos humanos imanentes da personalidade como direitos 

fundamentais constitucionais. O respeito ao sexo e gênero de cada um, inclusive dos 

transgêneros, é imperativo pétreo que se molda na estrutura da própria existência da República 

Jurídico-Democrática do Brasil, devendo ter indiscutível influência no âmbito político do país. 

Tanto assim, que em seu art. 1o, a Carta Maior da nação brasileira faz constar como fundamentos 

a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político (incisos II, III e V). 

O parágrafo único do art. 1º da Carta Política também colabora com o aqui disposto ao 

evidenciar que todo poder emana do povo, quem quer que seja o indivíduo, e 

independentemente de seu sexo. Esse mesmo povo exerce o poder por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. 

O art. 3o do Vigente Texto Constitucional dispõe como um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos nem mesmo de 

sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Quanto ao sempre aclamado art. 5o da Carta 

Magna de 1988, o seu caput encerra o ditame de que o direito à liberdade e à igualdade é para 

todos. E a liberdade e igualdade devem ser garantidas, independentemente de ser homem ou 

mulher, ou outra denominação qualquer que se atribua a uma pessoa humana, em virtude do 

sexo de cada um, mesmo que diverso do imposto pelo padrão binário de ser. 

Mencione-se que o sistema de cotas de sexo para candidaturas, ao fortalecer o direito 

privado e constitucional à liberdade cidadã da sexualidade enquanto direito da personalidade e 

direito fundamental, reflete-se também nos rumos das agremiações partidárias. 

Os partidos políticos detêm o direito de adotar as diretrizes que melhor lhes convém, 

com base no modelo que entendem mais adequado à condução de seu destino político e 

enquanto agremiação. Tanto é que o Poder Judiciário Eleitoral não pode se imiscuir nas 

decisões internas tomadas pelos dirigentes e integrantes dos partidos políticos, tendo em vista 

que eles mesmos devem buscar a forma mais adequada de estruturarem suas estratégias, visando 

êxito nas disputas pelos cargos eletivos e pela manutenção de sua visão e posição político-

partidária em relação à realidade e destino da nação. 

Mas ao mesmo tempo em que o partido político é uma instituição de função essencial 

para a manutenção das bases jurídicas e democráticas que sustentam todo o arcabouço da 

República Federativa do Brasil, inclusive do próprio Direito Civil. Daí o sentido de existir das 
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agremiações partidárias. Então, a liberdade promovida pela autonomia partidária, enquanto 

pessoa jurídica de direito privado, deve ser compatibilizada com sua relevante função social e 

com o interesse público à que está fortemente vinculada, tendo em vista o viés de instituição 

primordial à manutenção do próprio sistema democrático. 

Machado e Almeida (2018), por exemplo, pontuam que “a política é o ambiente social 

em que o humano dá voz a suas necessidades”. Para elas, “em uma democracia, fundada na 

liberdade e na igualdade, importa reconhecer o espaço de participação de todo indivíduo na 

condição em que ele se identifica, para que possa realizar sua dignidade e personalidade, 

concretizando a liberdade de seu espírito”. 

Foi realizada exposição das inúmeras questões envolvendo partidos políticos e cotas de 

sexo para transgêneros. Passa-se a tratar de empreendimentos na linha legislativa que fomentem 

o processo de inclusão cidadã das pessoas trans na política brasileira, como é o caso do Projeto 

de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero.  

 

6.5 PROJETO DE ESTATUTO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO 

 

Segundo Gonçalves (2018, p. 367) “não há, na lei, incentivos à participação da 

comunidade LGBT na política. Não há reserva de vagas nas candidaturas proporcionais. Os 

partidos não parecem entusiasmados em se abrir para a diversidade”. 

No entanto, cabe mencionar a existência do Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual 

e de Gênero60, mesmo com tímida tramitação no Senado Federal. 

Reflita-se que ainda prepondera nas casas legislativas do Brasil, inclusive no Congresso 

Nacional, bancadas de legisladores de ideologia baseadas em preceitos fundamentalistas e que 

não mais evidenciam a concreta dinâmica das relações existentes na sociedade atual. Assim, 

em virtude da imposição e reprodução de uma cultura baseada na intolerância religiosa e em 

esquemas de poder excludentes, não há avanços significativo em construções legais visando o 

fomento dos direitos de LGBTs. Destaque-se que há comentários sugestivos da própria ala 

política de que se eles aprovarem as pautas reivindicadas pelas denominadas “minorias sexuais 

e de gênero”, serão rechaçados e consequentemente não serão reeleitos pelos grupos que os 

sustentam socialmente e que impõem o continuísmo de uma agenda baseada em ideologias de 

intolerância e segregação sexual. 

                                                
60  https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7651070&ts=1545410725371&disposition=inline 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7651070&ts=1545410725371&disposition=inline
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No entanto, ao comentar a criação do Código Civil de 2002, em comparação ao Código 

Civil de 1916, Miguel Reale citado por Nogueira (2007, p. 28) disse que a norma “não é, em 

verdade, algo de estático ou cristalizado, destinado a embaraçar caminhos, a travar iniciativas, 

a provocar paradas ou retrocessos”. Continua afirmando que a norma se põe “antes como 

sistema de soluções normativas e de modelos informadores de experiência vivida de uma 

Nação, a fim de que ela, graças à visão atualizada do conjunto, possa com segurança prosseguir 

em sua caminhada”. 

Belchior (2017, p. 3) frisa que o Direito deve ser modificado juntamente com a 

transformação social, buscando soluções jurídicas mais adequadas, de acordo com as demandas 

e mudanças que surgem, para reforçar o enfrentamento aos novos problemas. É preciso perceber 

o Direito como um sistema em movimento. 

Mesmo com todos os revezes, quanto à iniciativa legislativa no Brasil, destaca-se o 

Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero (PEDSG) (PLS 134/2018), em 

tramitação no Senado Federal. Menção deve ser feita para o fato de que teve sua idealização 

encampada pelas Comissões da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), pela Comissão de Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM) e pelos movimentos sociais. Mencione-se também a proatividade de Maria 

Berenice Dias, desembargadora aposentada e advogada militante em Direito Homoafetivo. O 

projeto foi apresentado por iniciativa popular, com mais de 100 mil assinaturas, ao já prefalado 

Senado Federal. 

Tendo em vista a estrutura cognitivo-valorativa inserida em seu conteúdo, onde se 

evidenciam benefícios para os LGBTs e reflexamente, para toda a sociedade, advindos de sua 

esperada aprovação, analisa-se trechos do PEDSG que se mostram fomentadores da inserção 

cidadã das pessoas transgêneras na disputa de pleito eleitoral e promotores de fortalecimento 

político desse grupo. Assim é que, no Capítulo I, logo nas disposições gerais, o Projeto de 

Estatuto da Diversidade Sexual vislumbra em seu art. 1º como seu objetivo promover a inclusão 

de todos, combater e criminalizar a discriminação e a intolerância por orientação sexual ou 

identidade de gênero, de modo a garantir a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 

dos direitos individuais, coletivos e difusos das minorias sexuais e de gênero.  No art. 3º dispõe 

que é dever do Estado e da sociedade garantir a todos o pleno exercício da cidadania, a 

igualdade de oportunidades e o direito à participação na comunidade, especialmente nas 

atividades sociais políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas 

(BRASIL, 2018c). 
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Em seguida, no Capítulo II que trata dos princípios fundamentais, o art. 4º acrescenta 

que constituem princípios basilares para a interpretação e aplicação da Lei que se espera surja 

do referido projeto: (I) dignidade humana, vedada qualquer conduta no sentido de tratar de 

forma diferenciada pessoas em razão de sua orientação sexual ou de identidade gênero; (II) 

igualdade e respeito à diversidade, garantindo igual respeito e consideração; (III) livre 

orientação sexual e identidade de gênero, como direito à autonomia privada; (IV) 

reconhecimento da personalidade de acordo com a identidade de gênero ou a orientação sexual 

autoatribuída pela pessoa; (VII) liberdade de constituição de vínculos parentais; (VIII) respeito 

à intimidade, à privacidade e à autodeterminação; (IX) direito fundamental à felicidade, vedada 

qualquer prática que impeça a pessoa de reger sua vida conforme a orientação sexual ou 

identidade de gênero autoatribuída, real ou presumida (BRASIL, 2018c). 

O § 1º do art. 4º estabelece que, além das normas constitucionais que consagram 

princípios, garantias e direitos fundamentais, a Lei a ser criada em decorrência do PEDSG 

adotará como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade de gênero, de 

identidade de gênero e de orientação sexual, bem como o amplo respeito à diversidade sexual 

e de gênero. O § 2º do art. 4º, por sua vez, expõe que os princípios, direitos e garantias 

especificados na possível mencionada Lei não excluem outros explícita ou implicitamente 

decorrentes das normas constitucionais e legais vigentes no país e oriundos dos tratados e 

convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Atenta-se no § 3º do art. 4º que, 

para fins de interpretação e aplicação dessa futura Lei, devem ser ainda observados os 

Princípios de Yogyakarta, aprovados em 9 de novembro de 2006, na Indonésia (BRASIL, 

2018c). 

Observando o Capítulo IV, cujo título destaca o direito à igualdade e à não 

discriminação, vê-se o art. 9º que prevê que ninguém pode ser discriminado ou ter direitos 

negados por sua orientação sexual ou identidade de gênero no âmbito público, social, familiar, 

econômico ou cultural. Em complementação, o art. 10 considera que o entendimento de que 

discriminação é todo e qualquer ato que: (I) estabeleça distinção, exclusão, restrição ou 

preferência que tenha por objetivo anular ou limitar direitos e prerrogativas garantidas aos 

demais cidadãos; (II) impeça o reconhecimento ou o exercício, em igualdade de condições, de 

direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito social ou familiar (BRASIL, 2018c). 

Para efeitos da esperada Lei advinda do Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de 

Gênero, o § 1º do art. 10 considera: (I) discriminação por motivo de sexo as distinções, 

exclusões, restrições ou preferências relacionadas a referências biológica, morfológica, 

genética, hormonal ou qualquer outro critério distintivo que decorra das designações sexuais ou 
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de gênero; (III) discriminação por motivo de identidade de gênero as distinções, exclusões, 

restrições ou preferências relacionadas a identidade, comportamento, preferência, conduta, ou 

qualquer outro critério distintivo, que decorra da atribuição da condição de transgênero. Diz 

ainda o § 2º do art. 10 que a proteção às discriminações alcança as distinções, exclusões, 

restrições ou preferências relacionadas ao gênero, independente do sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero (BRASIL, 2018c). 

Adiante, o Capítulo VII, vinculado ao direito à identidade de gênero, traz o art. 31 que 

institui que as travestis, os transexuais e intersexuais têm direito à livre expressão de sua 

identidade de gênero. Já o art. 38 assegura que é garantido aos transgêneros e intersexuais o 

direito ao uso do nome social, pelo qual são reconhecidos e identificados, independente da 

retificação no assento do Registro Civil: (I) em todos os órgãos públicos da administração direta 

e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (II) em fichas cadastrais, 

formulários, prontuários, entre outros documentos do serviço público em geral; (III) nos 

registros acadêmicos das instituições de ensino fundamental, médio e superior, tanto na rede 

pública como na rede privada (BRASIL, 2018c). 

O § 1º do art. 38 fixa que a Identificação Civil Nacional (ICN), além do nome que consta 

em seu registro civil, deverá conter campo destinado ao nome social. Além mais, o § 2º do art. 

38 fixa ainda que a inclusão do nome social deve ocorrer mediante simples requerimento 

formulado diretamente junto ao Cartório do Registro Civil. Daí que o § 3º do art. 38 impõe que 

o tratamento pelo nome civil em desrespeito ao nome social, configura ilícito civil e enseja do 

reconhecimento da existência de dano moral (BRASIL, 2018c). 

Ademais, compondo o Capítulo VII, Direito à Identidade de Gênero, encontra-se o art. 

39 que reconhece aos transgêneros e intersexuais o direito à retificação do nome e da identidade 

sexual, independentemente de realização da cirurgia de readequação sexual, apresentação de 

perícias ou laudos médicos ou psicológicos. O art. 41 também faz parte desse capítulo e resolve 

que, procedida a alteração registral, é assegurada a retificação em todos os outros registros e 

documentos, sem qualquer referência à causa da mudança (BRASIL, 2018c). 

O direito à educação orienta as normas a serem estabelecidas no Capítulo X. O art. 56 

designa que os estabelecimentos públicos e privados de ensino têm o dever de promover a 

liberdade, a tolerância, a igualdade, a diversidade e o respeito entre as pessoas, 

independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Em adição, o art. 58 reza 

que os profissionais da educação têm o dever de abordar os temas relativos à sexualidade, 

adotando materiais didáticos que não reforcem a discriminação com base na orientação sexual 

ou identidade de gênero (BRASIL, 2018c). 
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O Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero (PEDSG) (PLS 134/2018) 

possui o Capítulo XIII, Direito de Acesso à Justiça e à Segurança, que fixa em seu art. 85 a 

determinação de que o Estado deve implementar políticas públicas de capacitação e 

qualificação dos policiais e agentes penitenciários, para evitar discriminação motivada por 

orientação sexual ou identidade de gênero (BRASIL, 2018c). 

O Capítulo XVII, Das Políticas Públicas, indica em seu art. 103 que a União, os estados, 

o Distrito Federal e os municípios devem adotar políticas públicas destinadas a conscientizar a 

sociedade da igual dignidade entre heterossexuais e lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 

intersexuais. No parágrafo único desse art. 103 há a previsão de que os entes federativos, dentro 

de suas competências, deverão promover ações e políticas destinadas a dar visibilidade às 

demandas de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, visando a superação de 

preconceitos, estereótipos e discriminações existentes na sociedade contra as minorias sexuais 

e de gênero (BRASIL, 2018c). 

No corpo do art. 104 verifica-se a possível e futura determinação de que a participação 

em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do 

País será promovida, prioritariamente, por meio de: (I) inclusão nas políticas públicas de 

desenvolvimento econômico e social; (II) modificação das estruturas institucionais do Estado 

para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades decorrentes do preconceito e 

discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero; (III) promoção de ajustes 

normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação e às desigualdades em todas as 

manifestações individuais, institucionais e estruturais; (IV) eliminação dos obstáculos 

históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade sexual e 

de gênero nas esferas pública e privada; (V) estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas 

oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao 

combate às desigualdades, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de 

condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos; (VI) implementação de 

programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades no tocante à 

educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação 

de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros (BRASIL, 2018c). 

O art. 105 do PEDSG (PLS 134/2018) concebe que, na implementação dos programas 

e das ações constantes dos Planos Plurianuais e dos Orçamentos Anuais da União, estados, 

Distrito Federal e municípios deverão ser observadas as políticas públicas que tenham como 

objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social de lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros e intersexuais, especialmente no que tange a: (I) promoção da igualdade de 
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oportunidades para acesso à saúde, educação, emprego e moradia; (II) incentivo à criação de 

programas e veículos de comunicação destinados a combater o preconceito, a discriminação 

por intolerância à orientação sexual ou identidade de gênero; (III) apoio a programas e projetos 

dos governos federal, estaduais, distritais, municipais e de entidades da sociedade civil voltados 

para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades (BRASIL, 2018c). 

Mais ainda, o Capítulo XVIII, momento para as disposições finais e transitórias, aponta 

em seu art. 106 que as medidas instituídas na Lei resultante do PEDSG não excluem outras em 

prol de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais que tenham sido ou venham a ser 

adotadas no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios (BRASIL, 

2018c). 

Assim, forte é o pensamento no sentido de que a prevalência do entendimento de 

respeito às cotas de sexo, inclusive em relação aos transgêneros, de acordo com sua 

autopercepção, está intimamente atrelada ao Direito Privado e também ao Direito Público, 

como reiterado no Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que necessita ser 

aprovado, pois reflete as garantias dispostas nos direitos fundamentais expostos nos 

mandamentos constitucionais. E mais que isso, o respeito às cotas de sexo em relação às 

travestis, transexuais e intersexuais permite a concretização dos direitos da personalidade e da 

função social dos direitos civis, bem como a própria sobrevivência desses direitos enquanto 

parte e participante de um sistema jurídico-democrático. 

Por fim, nos embates surgidos da relutância na concessão do direito político à 

concretização das cotas de sexo para as pessoas trans, a jurisprudencial da Justiça Eleitoral tem 

se manifestado conforme se mostrará à frente. 

 

6.6 OUTRAS DECISÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM CASOS RELACIONADOS ÀS 

COTAS DE SEXO PARA OS TRANSGÊNEROS E QUESTÕES AFINS 

 

Indique-se que já foram expostas anteriormente importantes decisões do Tribunal 

Superior Eleitoral sobre o direito das pessoas trans às cotas de sexo nas candidaturas 

proporcionais, sendo respeitado o seu gênero, por autopercepção. 

Porém, na tentativa de exaurir a abordagem do tema da pesquisa sob todos os ângulos, 

evidencia-se as decisões encontradas no banco de dado de jurisprudência da Justiça Eleitoral 

que tratam das questões das cotas de sexo para pessoas transgêneras, e questões eleitorais afins 

aos interesses LGBTs, em especial às travestis, transexuais e intersexos. Essa é uma forma de 

deixar clara, por meio de casos reais, o desenvolvimento da visão da Justiça Eleitoral sobre o 
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tema debatidos na pesquisa. Não se poderia deixar de mencionar os resultados obtidos em tal 

ferramenta. 

Assim sendo, foi realizada pesquisa no sítio do Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/) e do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (http://www.tre-ce.jus.br/). 

As ferramentas utilizadas foram “jurisprudência – consultas de jurisprudência” 

(http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/decisoes/jurisprudencia), “Pesquisa de decisões 

monocráticas” (http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/monocraticas-search) e “Inteiro Teor de 

Acórdãos e Resoluções” (http://www.tre-ce.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor), sempre com 

opção de busca de decisões proferidas em todos os Tribunais, TSE e TREs, em todos os tempos.  

A escolha dessas ferramentas se deu em virtude de possibilitar abrangência nas 

pesquisas e possíveis respostas.  O campo utilizado foi sempre o relacionado à consulta livre. 

As palavras-chave utilizadas foram “transgênero”, “transgênera”, “transexual”, “transexuais”, 

“homem trans”, “homens trans”, “intersexo”, “intersexual”, “intersexuais”, “intersexualidade”, 

uma de cada vez, no mês de agosto de 2020. Todos os 11 resultados obtidos encontram-se 

adiante, em ordem cronológica de data de julgamento. 

Vale mencionar, em relação à quadro estatístico quantitativo dos resultados coletados, 

a divisão por tribunal: TSE (7 resultados), TRE-PA (1 resultado), TRE-PB (1 resultado), TRE-

RJ (2 resultados). 

1) No processo de Demonstrativo de Regularidade de Atos partidários – DRAP 2061-

06.2014.619.0000, da cidade do Rio de Janeiro/RJ (TRE-RJ, 2014), julgado em 1º de agosto de 

2014, foi decidido pelo deferimento, por unanimidade, da regularidade dos dados do partido 

político em questão. Apesar de a Procuradoria Regional Eleitoral ter se manifestado pelo 

indeferimento do pedido, foi verificado que o Ministério Público não havia contabilizado o 

documento de uma candidata. Anotou-se, então, que, somente por ocasião da intimação da 

documentação irregular dos registros individuais do partido, foi descoberta a existência de uma 

candidata transexual, contabilizada nas vagas femininas. Caso essa candidatura não fosse 

incluída no cômputo das vagas femininas, a agremiação não teria cumprido o percentual 

mínimo exigido. 

A Relatora Ana Tereza Basilio enunciou que a pré-candidata trans teve seu nome 

substituído por sentença judicial que frisou que a dignidade da pessoa humana garantida 

constitucionalmente, “em uma visão kantiana, implica no reconhecimento de que a pessoa 

merece o tratamento amplo e máximo autorizado pelo sistema”. Continuou referenciando que 

“a pessoa, como centro de potencialidade plenas e infinitas deve ser tratada como tal e não 

como uma coisa ou usando de neologismo a pessoa não pode ser ‘coisificada’”. 

http://www.tse.jus.br/
http://www.tre-ce.jus.br/
http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/decisoes/jurisprudencia
http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/monocraticas-search
http://www.tre-ce.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor
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Expôs os fundamentos da sentença de retificação do registro da pré-candidata transexual 

que é de rigor observar também o princípio da veracidade registraria, de modo contrário ao 

opinado pelo representante ministerial. Dito princípio deve ser lido a partir do princípio da 

dignidade humana, e não ao contrário. Assim, o registro, a documentação, deve representar 

efetivamente a situação vivida pela pessoa. Além disso, a pessoa trans não pretende fazer, por 

ora, a cirurgia de redesignação sexual. Adotar o posicionamento do representante ministerial 

seria possivelmente forçar o autor a fazer a cirurgia. 

Outro ponto destacado é o de que, segundo a sentença de retificação registral, poder-se-

ia objetar que a alteração do nome induziria a erro sobre a pessoa em que se refere aos homens 

que eventualmente se relacionassem com o autor. Para isso, destacou-se três argumentos: 1. Tal 

possibilidade já existia, tendo em vista a aparência feminina da pessoa trans. 2. “Trata-se de 

característica e preço a ser pago por força da modernidade e do Estado Democrático de Direito”. 

3. A específica pessoa transgênera em questão era tão conhecida, que já se sabia da situação 

biológica dela ante sua aparição na mídia. 

Por fim, a referida sentença de retificação registral procedeu ao pedido, tendo em vista 

que o princípio da veracidade registrária e o constrangimento que passa a pessoa transgênera 

autorizam a modificação pretendida, quando lidos a partir da ótica do princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

2) Nas Eleições 2014, a Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a Representação 1471-57.2014.600.0000 (TSE, 

2014), cumulada com pedido de direito de resposta e cassação do registro da candidatura, em 

desfavor de Levy Fidélix, candidato à Presidência da República pelo Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB), em virtude de supostas "afirmações injuriosas e depreciativas 

contra a população LGBTI, inclusive, com incitação à violência contra o seguimento de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos". Encontrou-se decisão para os 

autos em 2 de outubro de 2014. 

Afirma a Representante que no dia 28 de setembro de 2014, em debate havido na Rede 

Record de televisão com todos os candidatos à Presidência da República, o Representado 

utilizou indevidamente seu tempo para resposta e "realizou uma série de afirmações 

homofóbicas e discriminatórias", ao responder questão sobre união de casais do mesmo sexo. 

O candidato teria dito que "aparelho excretor não reproduz. Como é que pode um pai de família, 

um avô ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas 

ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. Vamos 

acabar com essa historinha”. José Felix teria dito mais que “eu vi agora o santo padre, o papa 
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expurgar, fez muito bem, do Vaticano, um pedófilo. Está certo! Nós tratamos a vida toda com 

a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar". 

A Comissão da OAB aponta que o representado defendeu "tratamento psicológico" para 

os homossexuais e afirma que suas declarações são de "total reprovabilidade", ainda mais por 

se tratar de candidato à Presidência da República. Invoca a Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) 

e a Resolução TSE 9.504/1997 para expor considerações sobre propaganda eleitoral, direito de 

resposta e limites das manifestações daqueles que disputam as eleições. 

Sustenta que, não obstante inexistir previsão legal a assegurar o direito de resposta a 

terceiros ofendidos, a doutrina e a jurisprudência autorizam a extensão desse direito "a qualquer 

ofendido, incluindo-se, entidades, pessoas físicas e até jurídicas", com base em precedentes da 

Corte Maior Eleitoral. 

Assinala que as manifestações do Representado geraram indignações na sociedade, e 

que "não restam dúvidas de que a conduta praticada pelo aspirante ao cargo eletivo fere a 

legislação eleitoral, os princípios Constitucionais e os direitos humanos". Acentua que "a forma 

injuriosa e desrespeitosa nas declarações do candidato não se coadunam com todas as lutas 

vivenciadas ao longo dos anos contra o preconceito". 

Pleiteia a concessão do direito de resposta, por entender que a manifestação do 

Representado configura crime eleitoral, "nos termos do artigo 56, parágrafo único; artigo 59 

cumulado como artigo 60, inciso III e artigo 71, todos da Resolução nº 23.404", de 2014. 

Afirma, também que o Representado, ao falar que "todos devem se impor contra essa minoria", 

incorreu em tese, em crime contra a paz pública, tipificado nos arts. 286 e 289 do Código Penal, 

impondo-se a atuação do Ministério Público Eleitoral. 

Requereu a Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil a concessão de direito de resposta à comunidade LGBTI, em face das 

agressões preconceituosas por homofobia, nas declarações do candidato levy fidelix, realizadas 

a nível nacional em debate eleitoral de televisão, na Rede Record. Mais ainda, uma vez ter 

praticado, em tese, crime eleitoral pelo candidato à Presidência da República levy fidelix, pelo 

PRTB, previsto no art. 326, § 2º61, combinado com o art. 327, inciso III62, do Código Eleitoral, 

                                                
61  Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a 

dignidade ou o decôro: Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. [...] § 2º Se a 
injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem 

aviltantes: Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas 

correspondentes à violência prevista no Código Penal. 
62  Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e 326, aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes 

é cometido: [...] III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. 
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requereu ainda, a cassação do registro de candidatura do presidenciável, tendo em vista a prática 

dos crimes já elencados. 

O Relator Ministro Tarcisio Vieira entendeu que a Comissão Especial de Diversidade 

Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não ostentava a natureza 

jurídica de órgão. Por essa comissão não ter personalidade jurídica, e, em virtude da ausência 

de documentos e de mídia, determinou a intimação do Presidente do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil para promover a complementação da inicial, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Determinou ainda que fosse oficiado ao Ministério 

Público Eleitoral, para conhecimento dos fatos e adoção das medidas que entendesse cabíveis. 

3) Também em relação aos mesmos fatos nas Eleições 2014, foi promovida a 

Representação TSE 1467-20.2014.600.0000 (TSE, 2015b), ajuizada pela Luciana Genro, 

candidata ao cargo de presidente da República pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e 

Jean Wyllys, deputado federal candidato à reeleição pelo PSOL/RJ no mesmo pleito, contra 

José Levy Fidelix da Cruz, candidato ao cargo de presidente da República pelo Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), em razão de sua resposta e tréplica à primeira 

representante em debate da campanha presidencial, transmitido nacionalmente pela Rede 

Record de Televisão, em 28 de setembro de 2014. Essa Representação foi julgada em 8 de 

outubro de 2015. 

Os representantes sustentaram, em suma, que, o representado no debate proferiu 

discurso claramente homofóbico, incitando a violência e a discriminação contra a população 

homossexual em geral. Ao dizer “nós somos a maioria e vamos combater essa minoria”, o 

candidato acionado revela incitação ao atentado, prática tipificada no art. 243, III, do Código 

Eleitoral63. Houve nitidamente propaganda eleitoral negativa, irregular, degradante e ofensiva, 

sendo absurda e inaceitável frente a um Estado Democrático de Direito que tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana e como objetivo fundamental, entre outros, a 

promoção do bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação. 

Defenderam Luciana Genro e Jean Wyllys que a exigência de respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana, prevista na Constituição Federal, também se aplica aos 

partidos políticos e, consequentemente, a seus candidatos em geral. Consideraram que o 

discurso do representado caracterizou exemplo de dano moral coletivo, que não poderia ser 

tolerado pela Justiça Eleitoral, pois viola princípios constitucionais basilares e institutos do 

                                                
63  Art. 243. Não será tolerada propaganda: 

[...] 

III – de incitamento de atentado contra pessoa ou bens; 
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Estado Democrático de Direito. A atitude reprovável e inconsequente do candidato do PRTB é 

restringida e penalizada por diversos dispositivos eleitorais. O discurso proferido pelo 

representado também está em desacordo com a orientação do Brasil e da ONU em relação aos 

direitos humanos das minorias sexuais. 

Os representantes postularam, ao final, a procedência da representação, para que o 

representado fosse condenado ao pagamento das multas previstas na legislação eleitoral, em 

seu patamar máximo. 

José Levy Fidelix da Cruz contra-argumentou que houve a mera manifestação de 

pensamento, conforme lhe faculta a Constituição Federal de 1988, quanto ao tema abordado 

pela candidata Luciana Genro, e não a incitação à violência contra homossexuais, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais, mas reitera que é contra a estimulação da união homoafetiva, 

bem como se disse assegurador da “família”. Em relação à sugestão de "tratamento 

psicológico", replicou que não é prática inovadora no cenário político brasileiro. 

Foi proferida decisão monocrática pelo Relator Ministro Henrique Neves da Silva, no 

sentido do não conhecimento da representação, por ausência de interesse de agir, uma vez que 

a ação proposta não era a adequada para a apuração dos crimes relatados, bem como o 

entendimento de que nos debates eleitorais não há propaganda eleitoral sujeita ao controle da 

Justiça Eleitoral, não vislumbrando qualquer disposição sancionatória por meio de multa por 

declarações proferidas nesses debates. 

4) Mais ainda, em virtude da mesma situação descrita anteriormente nas Eleições 2014, 

foi ajuizada a Representação TSE 1468-05.2014.6.00.0000 (TSE, 2015c), pelo Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), diretório nacional, contra a candidata à 

presidência da república à época, José Levy Fidelix da Cruz, em razão da sua resposta e da sua 

tréplica à pergunta feita pela também candidata à presidência da República Luciana Genro em 

debate da campanha presidencial, transmitido nacionalmente pela Rede Record de televisão em 

28 de setembro de 2014. A decisão neste processo se deu em 13 de outubro de 2015, 

Defendeu o PSTU que o discurso do representado qualificou, direta ou indiretamente, a 

população LGBTT como: (i) biologicamente inferior, pela sua "incapacidade" de reprodução; 

(ii) desprovida de "vergonha"; (iii) comparável a autores de crimes de pedofilia; (iv) produto 

de um "modismo"; (v) merecedora de reprovação moral e (vi) como doente. O candidato levy 

defendeu mais a segregação dos LGBTs, além de conclamar os telespectadores a um 

enfrentamento contra as minorias sexuais e de gênero. 

Considerou também o PSTU que ficou configurada injúria criminosa contra a honra dos 

LGBTs, pois eles foram comparados a doentes, pedófilos e pessoas de má índole. O tratamento 
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segregador do representando em relação aos LGBTs confirmou vários crimes, como o crime 

de ameaça e apologia ao crime de genocídio. Indicou que a propaganda eleitoral realizada era 

irregular, pois estava carregada de elementos criminosos.  

Novamente, José Levy Fidelix da Cruz objetou que houve a mera manifestação de 

pensamento, conforme lhe faculta a Constituição Federal de 1988, quanto ao tema abordado 

pela candidata Luciana Genro, e não a incitação à violência contra homossexuais, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais, sendo contra a estimulação da união homoafetiva, bem como 

se disse assegurador da “família”. Em relação à sugestão de "tratamento psicológico", retrucou 

que não é prática inovadora no cenário político brasileiro. 

Naquele momento, foi proferida decisão monocrática pelo Relator Ministro Henrique 

Neves da Silva, no sentido do não conhecimento da representação, por ausência de interesse de 

agir, uma vez que a ação proposta não era a adequada para a apuração dos crimes relatados, 

bem como nos debates eleitorais não haver propaganda eleitoral sujeita ao controle da Justiça 

Eleitoral, não vislumbrando qualquer disposição sancionatória por meio de multa por 

declarações proferidas nesses debates. 

5) O Recurso Eleitoral 41418-João Pessoa/PB (TRE-PB, 2016) em processo de registro 

de candidatura, por unanimidade, em 22 de setembro de 2016, foi julgado pelo provimento do 

pedido, reformando a sentença proferida pelo Juízo de Zona Eleitoral de João Pessoa, fazendo 

constar no sistema de candidatura que a candidata transgênera “Maria” – “99999’” (“João 

Paulo”) (designações fictícias) concorresse “na conta destinada ao ‘sexo’/gênero feminino”. 

A recorrente havia reclamado que “João Paulo” tratava-se, na verdade, da travesti 

“Maria” e, portanto, o registro de candidatura eleitoral deveria refletir a identidade de gênero 

autodefinida por cada pessoa. Comentou que o número de mulheres registradas em atas já seria 

o suficiente para preencher o percentual legal de 30% (trinta por cento), mas ela, candidata 

“Maria”, fazia questão de ter sua candidatura a vereadora computada na cota feminina. 

Defendeu que a identidade de gênero é considerada um direito da pessoa humana, e que, ao 

negar a ela o direito de se apresentar perante a sociedade como mulher, ferir-lhe-ia a sua 

dignidade, liberdade, intimidade, vida privada, honra, imagem e saúde. 

No voto foi evidenciado que a Procuradoria Regional Eleitoral se reservou a oferecer 

manifestação oral em sessão, sendo contrário ao pedido de “Maria”. Também foi colacionado 

que possivelmente o Magistrado da Zona Eleitoral teria adotado o critério biológico de aferição 

de gênero e proferido a sentença, registrando a candidatura da travesti com a opção de nome 

“Maria”, mas com o gênero “masculino”. 
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O Relator Emiliano Zapata fundamentou que é incontroversa, em nosso atual sistema 

jurídico, a “inequívoca prevalência das normas constitucionais sobre os demais atos 

normativos, sejam eles lei em sentido formal, decretos, medidas provisórias ou mesmo 

resoluções, e dentre os diversos princípios previstos na Constituição Federal está o da dignidade 

da pessoa humana”. 

Assim, destaca que à luz da Carta Magna vigente, é evidente concluir que a análise dos 

gêneros masculino e feminino, para efeito legal, não pode se dar mais friamente sob o aspecto 

puramente biológico, “sob pena de se ferir princípios constitucionais, a exemplo da dignidade, 

liberdade e igualdade das pessoas transgêneros (travestis e transexuais) que socialmente se 

apresentam, a despeito do aspecto biológico, como do sexo oposto”. 

Lembra do “fato de a Presidência da República, em 28/04/2016, ter editado o decreto 

(Decreto n. 8.727[/2016 (BRASIL, 2016)]), dispondo 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”. 

Expõe, por fim, que Estado brasileiro é signatário de diversos tratados internacionais 

que asseguram princípios relativos aos direitos humanos no sentido de as pessoas serem livres 

e iguais em dignidade e direitos, “sem distinção de sexo, a exemplo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (artigos 2º e 7º64) e da Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem (artigos. I, II, IV e V65), entre outros”. 

6) Na Consulta TSE 0604054-58.2017.6.00.0000 (TSE, 2018b), de 1º de março de 2018, 

ficou registrada que a expressão “cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se 

refere ao gênero, e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como as mulheres 

transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas 

masculina ou feminina. Como data limite de alteração, a Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) 

                                                
64  Artigo 2º Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 

política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. 

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país 

ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 7º Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. Todos têm 

direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação. 
65  Artigo I Toda pessoa humana tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. 

Artigo II Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nesta declaração, 
sem distinção de raça, língua, crença, ou qualquer outra. 

Artigo IV Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do 

pensamento, por qualquer meio. 

Artigo V Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua vida 

particular e familiar. 
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estipula em seu art. 91 que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será 

recebido dentro dos 150 (cento e cinquenta) dias anteriores à data da eleição (regramento 

reafirmado para as pessoas transgêneras nessa referida Consulta). 

Como já mencionado no decorrer deste trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 

a Resolução 23.562, em 22 de março de 2018 (TSE, 2018d), acrescentando e alterando 

dispositivos na existente Resolução TSE 21.538/2003, que dispõe sobre o alistamento e serviços 

eleitorais, e demais normas de regência, para inclusão do nome social e a identidade de gênero 

no Cadastro Eleitoral em campos próprios, preservados os dados do registro civil, e atualização 

do modelo de título eleitoral. 

Apesar de não constar na consulta jurisprudencial, considera-se necessária a menção, 

logo após, foi publicada a Portaria Conjunta TSE n. 1, de 17 de abril de 2018, regulamentando 

a inclusão do nome social no cadastro eleitoral, conforme previsto na Resolução TSE 

23.562/2018. Essa Portaria prescreve que o nome social a ser inserido no cadastro eleitoral é “a 

designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e 

não se confunde com apelidos” (art. 1º, I). 

7) Nas Eleições 2018, a Representação 0601595-49.2018.6.00.0000 (TSE, 2018e) 

tratou, em síntese, de questão relacionada à exercício do direito de resposta ajuizada pelo então 

candidato à Presidência da República, Fernando Haddad, e sua coligação, contra Jair Messias 

Bolsonaro e Google Brasil Internet Ltda., também candidato, e coligação, impugnando a 

publicação de vídeo na plataforma do YouTube, sob o fundamento de que o conteúdo postado 

é ofensivo e difamatório e manipula os fatos de forma sensacionalista. A decisão nos autos é 

de 6 de outubro de 2018. 

Destaque-se que os representantes sustentaram que vídeo postado pelo candidato 

representado divulgava estratégica, forçosa e manipuladamente “os fatos de forma 

sensacionalista. Isso porque, além de sugerir que o material elaborado serviria para o ensino do 

homossexualismo – fato sabidamente inverídico –, emprega tom pejorativo ao fazer referência 

à população LGBT e aos membros da Associação responsável pelo conteúdo do kit educativo”. 

Vinculou negativamente 12 representantes do movimento das lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT), ao apelidado kit gay. Bramiu o candidato representado para que 

povo católico e povo evangélico de São Paulo verificasse que seus filhos iriam aprender lições 

de homossexualismo no ensino fundamental. 

Ao final, pediu a procedência da representação a fim de exercer o direito de resposta, 

bem como a retirada definitiva do vídeo considerado ofensivo. 
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O Relator Ministro Luis Felipe Salomão indeferiu a liminar, entendendo que a liberdade 

de expressão não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também aquelas 

que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo 

de ideias e pensamentos. Em juízo de cognição sumária, verificou que o vídeo impugnado 

revela recortes de material jornalístico divulgado pela mídia nacional, e exterioriza o 

pensamento crítico do candidato representado à determinada política acerca da implantação de 

material informativo contendo vídeos e cartilhas de orientação homossexual, direcionado aos 

alunos das escolas públicas do país.   

À luz do princípio da mínima interferência dessa Justiça especializada no debate 

político-eleitoral, em exame preliminar, considerou o Relator que não seria o caso de remover 

o vídeo hostilizado, pois seu conteúdo não traduzia nenhuma transgressão comunicativa, 

violadora de regras eleitorais ou ofensiva a direitos personalíssimos, sendo exercício legítimo 

da liberdade de expressão constitucional. 

8) Ainda nas Eleições 2018, a Representação 0601806-85.2018.6.00.0000 (TSE, 2019d) 

tratou de caso ajuizado por Jair Messias Bolsonaro e sua coligação contra Facebook e Fernando 

Haddad e coligação, tendo em vista o candidato representado ter mantido uma página no 

Facebook com a publicação de um vídeo intitulado “O Brasil Feliz de Novo – Kit Gay é 

mentira”, cujo teor consubstanciaria fake news por propalar inverdades contra o candidato 

reclamante. A Representação teve julgamento em 6 de fevereiro de 2019. 

Fernando Haddad contestou, alegando que “é possível perceber que ‘a história do kit 

gay’ refere-se não aos materiais elaborados pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, mas sim à forçosa argumentação de Jair no sentido de que 

dentre esses materiais estaria o livro Aparelho Sexual e Cia”. O candidato representante, “em 

inúmeras oportunidades, se valeu do uso deste livro para – sempre adotando o costumeiro 

sensacionalismo – assustar milhares de pais mediante afirmação de que este teria sido 

selecionado e distribuído nas escolas através do kit gay”. 

O pedido de medida liminar foi indeferido pelo então Ministro Relator, Luis Felipe 

Salomão, ao argumento de que “a mídia impugnada não enseja transgressão comunicativa 

violadora de regra eleitoral ou ofensiva a direitos personalíssimos dos representantes”. Por fim, 

o processo foi extinto, por ausência superveniente do interesse de agir, em virtude do término 

da disputa eleitoral. 

9) A Resolução 1.105/2019, de 26 de agosto de 2019, do Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio de Janeiro (TRE-RJ, 2019), assegura a possibilidade de uso do nome social às pessoas 

trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços, aos magistrados, aos estagiários, aos 
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servidores e aos trabalhadores terceirizados desse Tribunal Regional, em seus registros 

funcionais, sistemas e documentos. O art. 2º, § 2º, dessa Resolução determina que nos casos de 

menores de dezoito anos não emancipados, o nome social deve ser requerido pelos pais ou 

responsáveis legais. Seu art. 6º A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e a Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Competências (CDESC), por meio da Seção de Educação Corporativa 

(SEDCOR), promoverão a formação continuada de magistrados, servidores, terceirizados e 

estagiários sobre a temática de identidade de gênero para a devida aplicação da aludida 

Resolução. 

10) Mais recentemente, em 30 de setembro de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral, no 

Recurso Especial Eleitoral 1-62.2017.6.21.0012 – Rio Grande do Sul (Camaquã) (TSE, 2019c), 

por meio de decisão monocrática do Relator Ministro Tarcisio Vieira, negou seguimento ao 

recurso referido, mantendo a decisão do TRE-RS que concluiu ter ocorrido fraude à reserva de 

gênero da candidatura proporcional, prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, quanto  a duas 

candidatas não eleitas (“candidatas laranjas femininas”), com determinação de cassação dos 

diplomas e mandatos dos candidatos eleitos, declaração de nulidade dos votos computados na 

eleição proporcional para a Coligação irregular (nulidade do DRAP) e recálculo do quociente 

eleitoral. 

A decisão referida teve como uma de suas fundamentações a resposta à Consulta TSE 

0604054-58.2017.6.00.0000 (TSE, 2018b), também de Relatoria do Ministro Tarcisio Vieira, 

que considerou que tanto os homens como as mulheres transexuais e travestis podem ser 

contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina ou feminina. Disse que, em 

relação ao efeito prático de nulidade do DRAP na integralidade, pode-se atentar para a 

compreensão alcançada por ocasião dos estudos empreendidos para o equacionamento das 

candidaturas de transgêneras usadas como laranjas para a composição de cotas, oportunidade 

na qual afirmou que "o pretenso candidato faria uma autodeclaração, sob as penas da lei, e 

ficaria sujeito, diante de fraude, a ações penais. Do ponto de vista eleitoral, a composição 

fraudulenta das chapas também pode fazer cair o DRAP por inteiro". 

11) A Resolução 5.600/2019, de 28 de novembro de 2019, do Tribunal Regional 

Eleitoral do Pará (TRE-PA, 2019), assegura a possibilidade de uso do nome social às pessoas 

trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços, aos magistrados, aos estagiários, aos 

servidores e aos trabalhadores terceirizados desse Tribunal Regional, em seus registros 

funcionais, sistemas e documentos (art. 1º, caput). O art. 6º estabelece que a Escola Judiciária 

Eleitoral (EJE) e a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) promoverão a formação continuada 
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de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários, bem como expedirão orientações e 

esclarecimentos sobre a temática de identidade de gênero para a devida aplicação. 

Após finalizada a pesquisa realizada nas ferramentas de busca jurisprudencial do TSE e 

do TRE-CE, adiante, analisa-se decisões não visualizadas na busca ordinária no banco de dados 

dessa justiça especializada. Tomou-se ciência das decisões a seguir, e que são relevantes ao 

tema aqui em debate, em virtude da vivência do pesquisador sobre a questão e de sua 

proximidade com as questões jurídicas eleitorais, vez que é servidor da Justiça Eleitoral do 

Estado do Ceará. 

1) Vale destacar atuação da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, promovendo 

a ampliação do entendimento até então em debate, ao decidir o mandado de segurança 0600543-

50.2018.6.06.0000, em 17 de setembro 2018 (TRE-CE, 2018a), de Relatoria do Juiz Eduardo 

Scorsafava, por unanimidade, nas eleições 2018. Nesse processo ficou estabelecida a ausência 

de ilegalidade no rateio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando 

partido político, visando assegurar o envolvimento nas eleições de diversos segmentos, 

especialmente no que diz respeito ao reforço na participação na disputa por mulheres, negros e 

negras, indígenas e LGBTs, em nítida aplicação ao princípio da isonomia em seu sentido 

material, promove divisão desses recursos para além da estrita proporcionalidade relacionada à 

distinção de gênero. 

A ação se deu em virtude de irresignação, uma vez constatado fato de que filiados do 

gênero feminino foram contemplados com 65% do repasse do valor líquido, enquanto os 

concorrentes pertencentes ao gênero masculino com o percentual de 35%. O rateio visou 18 

(dezoito) candidaturas à deputado federal, das quais 6 (seis) mulheres e 12 (doze) homens, 

sendo que destas(es) não havia quem detivesse mandato à época, tampouco fosse 

considerada(o) puxador(a) de voto. 

Após recurso ao Tribunal Superior Eleitoral66, não foi obtido êxito na alteração da 

decisão proferida pelo TRE-CE mencionada, uma vez que findo o pleito de 2018, não 

remanesceu interesse processual no deslinde da demanda. 

Consta no voto do Relator Eduardo Scorsafava, do TRE-CE, que não se afigura razoável 

reduzir o campo do debate da legalidade para a forma do rateio de recursos do FEFC, somente 

levando em conta a distinção de gênero entre os filiados de Partido Político, pois há outros 

postulados axiológicos de igual envergadura envolvidos no debate a exigir igual proteção pelo 

profissional do Direito. 

                                                
66  http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-

download/decisao.faces?idDecisao=504340&noChache=458546105 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=504340&noChache=458546105
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=504340&noChache=458546105
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Considera também que os critérios previamente estabelecidos por agremiação partidária 

possuem o propósito de assegurar o envolvimento nas eleições de diversos segmentos, 

especialmente no que diz respeito ao reforço na participação na disputa por mulheres, negros e 

negras, indígenas e LGBT, em nítida aplicação ao princípio da isonomia em seu sentido 

material, porquanto razoável o critério de discrímen utilizado na divisão dos recursos públicos 

em apreço. 

2) Seguindo em frente, outro ponto a destacar, é o fato de que deve haver um 

fortalecimento não somente do acolhimento das pessoas trans nas cotas de seu respectivo 

sexo/gênero, mas também o apoio político, jurídico e econômico efetivo em todo o transcorrer 

da campanha, em virtude da maior fragilidade e pouca experiência histórica dessas pessoas em 

disputa eleitoral. Necessário se faz, de forma crucial, a conscientização e direcionamento dos 

partidos políticos na produção dessas medidas, afastando a desídia na condução das 

candidaturas de travestis, transexuais e intersexos e também a denominada candidatura 

“laranja”. Não é à toa, que se exemplifica prestação de contas de candidata trans, onde houve 

desaprovação das contas. 

Em prestação de contas de campanha, eleições 2018, candidata ao cargo a deputado 

federal, não eleita, pessoa trans que concorreu já com seu sexo/gênero feminino, teve as suas 

contas julgadas desaprovadas. Dentre as irregularidades encontradas se tem que a prestadora de 

contas registrou a despesa com publicidade por materiais impressos, mas não apresentou a nota 

fiscal correspondente ao gasto eleitoral indicado em desacordo ao disposto no art. 63, da 

Resolução-TSE nº 23.553/2017. Outra irregularidade foi a do registro de gastos com 

combustível sem a devida contabilização referente à utilização de veículos automotores. Sem o 

registro de tal bem, seja a título de propriedade do candidato, seja por locação ou cessão, na 

prestação de contas, exsurge a ausência de informação sobre as receitas recebidas e/ou gastos 

realizados para tanto. 

Assim sendo, foi comprovada a utilização de recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) por candidata trans, o que importa em devolução do valor 

de em torno de R$ 2.000,00 (a presente pesquisa menciona valor aproximado) ao Tesouro 

Nacional, nos termos do art. 82, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.553/2017. Outra ocorrência foi 

a omissão de contratações dos serviços de contabilidade, posto que tais serviços constituem 

gastos eleitorais, devendo ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha, de 

acordo com a previsão do art. 37, §2º, da Resolução-TSE nº 23.553/2017. Por fim, verificou-se 

a ausência de registro de gastos com serviços contábeis, bem como de registro de doação 

estimável em dinheiro de tal especialidade. 
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Pontue-se novamente que, em relação aos intersexos, travestis e transexuais, o gênero é 

normalmente considerado de acordo com o que consta no cadastro eleitoral. Se a pessoa 

transgênera, até o período do marco final para inclusão ou alteração dos dados eleitorais, que 

normativamente é de 150 dias antes das eleições, pediu para inclusão do gênero que se 

reconhece socialmente, será aceito para efeito de candidatura. O debate surge quando não é 

feito esse pedido no período normal. 

3) Entretanto, nas Eleições 2018 houve ainda caso peculiar envolvendo pessoa trans no 

Ceará. Após demanda processual, uma pessoa transgênera conseguiu alterar o gênero no 

sistema eleitoral e concorreu nas vagas reservadas ao sexo feminino, mesmo após o prazo 

imposto para fechamento do cadastro eleitoral. 

Assim, um processo encontrado, posto em relevância, por sua decisão inovadora, trata-

se do pedido de Registro de Candidatura 0600837-05.2018.6.06.0000, eleições 2018 (CEARÁ, 

2018b), de competência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, referente à pessoa transgênera 

que se candidatou à deputada federal. A Relatora Juíza Kamile Moreira Castro, apesar de 

constar no cadastro eleitoral o sexo/gênero da candidata como do masculino, determinou a 

alteração diretamente no sistema de registro de candidatura para o sexo feminino. 

A decisão se embasou na exegese dos dispositivos constitucionais e concluiu que o 

pleno exercício da liberdade de escolha de identidade, orientação e vida sexual pelo ser humano 

não pode ser restringido, ainda que potencialmente, por nenhum óbice jurídico, pois qualquer 

tratamento jurídico discriminatório sem justificativa constitucional plausível e proporcional 

estabelece limitação à liberdade do indivíduo e ao reconhecimento de seus direitos como ser 

humano, como cidadão. 

A pessoa trans havia pedido a correção da informação constante no sistema de registro 

de candidatura da Justiça Eleitoral, no que se refere ao gênero, retificando-o de masculino para 

feminino, a fim de evitar futuros embaraços jurídicos em suas prestações de contas e no próprio 

percentual de vagas destinadas às candidatas. Apontou estar sendo vítima de profundos 

constrangimentos sociais “em razão da informação equivocada relativa ao seu gênero, uma vez 

que é membro da comunidade LGBT e estas divulgam as candidaturas em disputa sob esta 

condição, sendo que a requerente não está sendo reconhecida como tal perante àquela 

comunidade”. 

Havia informado a solicitante que por ocasião do preenchimento do formulário de 

registro de candidatura inseriu o gênero feminino, pelo qual almejava concorrer no pleito de 

2018. 
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A relatora requereu diligências no sentido de esclarecer as circunstâncias em que havia 

sido realizado o registro no cadastro eleitoral da requerente transgênera: a) se existe 

autodeclaração, na forma da resolução TSE 23.562/2018, e especificar em caso positivo; b) 

data da última atualização dos dados no Cadastro Eleitoral, especificando; c) em que data foram 

inseridas as informações constantes do nome social e do gênero; e d) se a informação do gênero 

refere-se à autodeclaração ou a dados do registro civil. 

Foi verificado que a candidata compareceu ao cartório eleitoral para declarar seu nome 

social, porém não ocorreu alteração do gênero, este que consta registrado como masculino, 

desde o alistamento. Concluiu-se a impossibilidade de averiguação se, na data em que requereu 

a inclusão do nome social, houve ou não a solicitação de alteração do gênero constante do 

assentamento. 

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, considerando que a candidata 

compareceu à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral visando alterar seu nome social 

dentro do período legal para alteração do cadastro eleitoral, e que a ausência de alteração de 

seu gênero deveu-se a um mero lapso, quer em razão da inexistência de pedido da eleitora ou 

de eventual equívoco cometido pelo serviço eleitoral, de forma que não há óbice em sua 

correção no momento do registro de candidatura. 

Finalizou a Relatora, considerando que, em caso de dúvida, deve-se privilegiar a 

elegibilidade e a máxima efetividade dos direitos políticos, “permitindo aos players uma 

participação concreta e mais igualitária, assegurando-se a dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental consagrado no artigo 1º, III, da CF” (OLIVEIRA; NOVAES, 2020). 

Aponta-se que podem existir outras decisões no âmbito da justiça eleitoral, em outras 

demandas surgidas no Brasil, mas não publicizadas no banco de dados de jurisprudência 

pesquisado. 

Verifica-se, por fim, que a jurisprudência da Justiça Eleitoral, apesar de alguns reveses 

em questões LGBT, tem se posicionado no sentido de albergar o direito das pessoas 

transgêneras às cotas de sexo/gênero, com registro do gênero por autopercepção. Essa Justiça 

também tem decidido a favor dessas minorias em questões afins que são decisivas para o bom 

desenvolvimento de sua campanha eleitoral, afastando possíveis tentativas de invalidar os 

instrumentos normativos indutores da inclusão de travestis, transexuais (mulheres trans, 

homens trans) e intersexos no mundo da política e da cidadania. 

Entretanto, novas artimanhas são confabuladas na tentativa de invalidar a inclusão das 

pessoas trans na seara eleitoral e política. Necessária, pois, a vigilância ativa dos movimentos 

sociais e LGBTs, para, caso essas armadilhas surjam e sejam postas em prática, se acionar as 
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autoridades competentes, em especial, o Poder Judiciário Eleitoral para salvaguardar os direitos 

dos transgêneros, arduamente obtidos, contra posturas preconceituosas e marginalizantes.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa analisou a questão das cotas de sexo/gênero para pessoas transgêneras, 

enquanto determinação jurídica afirmativa a ser observada pelos partidos políticos, e seus 

reflexos no processo eleitoral. Observou-se a necessidade de cumprimento de participação 

mínima dos sexos, sendo incluídas, por óbvio, as pessoas transgêneras, ou seja, as travestis, os 

transexuais e os intersexuais, de acordo com sua condição sexual e de gênero, por 

autopercepção, o que se confirmou ser uma garantia inarredável, por estar consubstanciado nos 

Direitos da Personalidade e na dignidade da pessoa humana, Direito Fundamental assegurada 

pela Constituição Federal de 1988. 

Apontou-se que o partido político é instituição de duplo viés no sistema jurídico pátrio, 

estando ao mesmo tempo inserido como pessoa jurídica amparada pela força normativa civilista 

brasileira e também alçado à condição de elemento constitucional, estrutural e de manutenção 

das bases político-democráticas do Brasil. Tal condição sine qua non e relevância das 

agremiações partidárias devem ser orientadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento da Carta Magna vigente, orientada pelos tratados de direitos humanos 

internacionais, dos quais o Brasil é signatário. 

Nesse sentido, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, tendo, pois, 

função social a ser perseguida. Diante disso, os percentuais mínimos de sexo permitem às 

agremiações partidárias, dentro de sua autonomia, contribuir com a promoção de ações 

afirmativa, no momento da escolha de candidatos para as disputas eleitorais proporcionais. 

Portanto, a implantação das cotas de sexo/gênero para candidaturas eleitorais proporcionais visa 

estabelecer iniciativa afirmativa em prol da diversificação de representatividade política quanto 

a gênero, historicamente restrita.  

Porém, vale lembrar que essas instituições também vêm sendo utilizadas, no decorrer 

dos tempos, no processo de exclusão de minorias propagado pelo padrão binário de sexualidade. 

A ideologia fundamentalista do padrão binário cisgênero tem se apoderado não somente das 

representações partidárias, mas também de todo o processo eleitoral, inserindo-se, por seu 

turno, na estrutura estatal. Essa ideologia impõe a reprodução de mecanismos baseados em 

misticismo e processos de ignorância de que as pessoas consideradas diversidade sexual e de 

gênero, por natureza, são desviantes e não possuem capacidade física, mental e psicológica para 

participar da condução do destino da nação. Mais ainda, não se poderia ter pessoas “anormais” 

promovidas a gerenciar a vida de pessoas “normais”. Assim, de logo, é imposta à diversidade 

de gênero a condição de divergente ou mais simplesmente de marginais que apenas produzem 
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incômodos quando reivindicam qualquer posição social, sendo-lhes, quando muito, relegadas 

destaques em páginas de noticiário policial, quando não lhes é imposta a invisibilidade forçada. 

Daí é que se verificou na prática a legitimação de todo tipo de ato tendente à manutenção 

de violência institucional e privada aos LGBTs. Não é à toa a verificação na jurisprudência 

nacional de casos de fraudes envolvendo a questão das cotas de sexos, inclusive em detrimento 

das pessoas transgêneras, em especial, das mulheres trans. Indique-se que historicamente 

também às mulheres é posta o papel de subalternas e, por sua condição inferior, desvaloriza-se 

a sua atuação em favor da continuidade de candidaturas de pequeno grupo de homens 

cisgêneros eternizados no poder e que alimentam a cultura do machismo em benefício próprio. 

Assim é que se viu o relato de casos de pessoas trans sendo usadas como “laranjas”, em 

fraudes eleitorais ou sendo submetidas a negociatas outras que demonstram a tentativa de 

manutenção do sistema de poder perverso e aniquilador da diversidade sexual e de gênero. 

Assim é que o processo de violência política se multiplica também sob a forma de violência 

simbólica e econômica, mantendo a intolerância institucional. Apesar de ser um passo largo e 

importantíssimo a implantação normativa das cotas de sexo/gênero para candidaturas, ela tem 

que ser efetivada na prática, senão se tornará inócua, refém de fundamentalistas. 

Como se depreende das ideias de George Marmelstein (2019, p. 76), a equidade não 

deve se resumir apenas à igualdade formal. Onde está então a igualdade material? Deve-se 

procurá-la. Se se não a encontrar, deve-se implantá-la, sob pena de se viver num eterno sistema 

jurídico abstrato. Não está tudo bem. Na verdade, pessoas trans continuam sendo assassinadas 

violentamente nas esquinas, tamanha a desvalorização desse grupo de pessoas, em condições 

que a sociedade não reserva nem mesmo, muitas vezes, aos semoventes. Isso quando estão na 

rua, porque quando se encontra dentro das quatro paredes do “lar”, tem-se processo impensáveis 

de violência, como o de estupro e de agressões físicas e psicológicas reiterados de crianças trans 

e LGBTs desde a mais tenra idade, porque pela cultura fundamentalista vigente e pela 

invisibilidade institucional, talvez nem crianças sejam, só um objeto de uso para a lascívia e 

pulsões coletivas da família considerada “tradicional”. As que sobrevivem acabam na rua, ou 

melhor, se “acabam” na rua mesmo, literalmente, porque não são dignas nem da rua. 

Onde está então a política inclusiva da cota de sexo para as pessoas trans? Está a cargo 

das agremiações partidárias. Verificou-se a força potencial da autonomia dada aos partidos 

políticos na preservação de sua função social inclusiva, finalidade última de peculiar pessoa 

jurídica. Mais ainda, as agremiações partidárias possuem o papel maior e essencial de 

instituições constitucionais e políticas necessárias para a manutenção do sistema jurídico e 
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democrático brasileiro, que finda por garantir inclusive a manutenção da eficácia do próprio 

Direito Civil e Eleitoral. 

Reitera-se, com base no pesquisado, a necessidade de possibilitar a inclusão concreta 

das cidadãs e cidadãos transgêneros nas cotas de sexo, conforme sua autopercepção de gênero, 

cumprindo o mandamento fundamental constitucional de respeito à dignidade da pessoa 

humana, certificado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como reafirmando 

os direitos da personalidade, direitos esses pilares das normas de direito privado. 

Ressalte-se, ainda, que os direitos da personalidade estão consolidados como direitos 

fundamentais, nos termos da Constituição Federal de 1988. De forma alinhada, ditos direitos 

da personalidade também encontram guarida nos direitos humanos, de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Mas, apesar dos avanços sociais, políticos e econômicos, os direitos e garantias da 

pessoa humana vinculadas ao sexo, orientação sexual e gênero padecem, ainda hoje, de 

inúmeras violações, perpetradas tanto pelo Estado como dentro das relações entre particulares. 

Ainda persiste uma cultura de agressão a esses direitos, baseada na ideologia de prevalência 

absoluta de um modelo cisheteronormativo, em detrimento de qualquer outra característica 

humana e conduta social diferente do padrão imaginário homem e mulher cisgênero 

heterossexual ortodoxo, único e perfeito. 

Fomentar a inserção dos transgêneros na vida política nacional, por meio da análise e 

visibilização da ferramenta normativa criada pela legislação relacionada ao sistema de cotas de 

sexo para candidaturas nas eleições proporcionais, de acordo com seu sexo/gênero, por 

autopercepção, entendimento esse introduzido pela Corte Constitucional brasileira é 

exatamente necessário e urgente. Viu-se que, nesse processo, o Poder Judiciário tem se 

posicionado como importante agente na inserção dos transgêneros nas cotas de sexo, apoiado 

por parte da doutrinária e com base nos conhecimentos produzidos pelos demais ramos do saber 

humano. 

Entende-se que foi e é relevante o presente trabalho por demonstrar que os transgêneros 

devem ser inseridos na vida político-partidária e especificamente na disputa eleitoral, uma vez 

que é a partir da escolha dos representantes políticos da federação que se promove o complexo 

conjunto de atividades capazes de moldar o direcionamento dos rumos do país. Com a 

participação dos transgêneros na política, abrir-se-á a possibilidade de atuação mais ativamente 

nas políticas nacionais, regionais e locais no sentido de promoção de leis e atividades 

administrativas estatais em prol tanto de uma maior inserção dos próprios transgêneros e demais 
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LGBTs na vida social, quanto da busca de superação dos inúmeros outros desafios postos a 

todos os brasileiros no processo conjunto e inclusivo de desenvolvimento nacional. 

Acredita-se que com o respeito concreto às cotas de sexo nas candidaturas proporcionais 

para os transgêneros, e de todos os direitos e garantias daí surgidos, haverá a possibilidade de 

candidaturas eleitorais de mais transgêneros e demais LGBTs, respeitando sua dignidade, de 

acordo com a imagem e sentimento íntimo concretos de sua personalidade, reflexo de sua 

sexualidade. Haverá maior possibilidade de a composição das casas legislativas se tornar mais 

diversa em termos de ideias e propostas, atingindo, assim, maior quantidade de brasileiros, em 

especial, os frontalmente atingidos pela intolerância sexual em virtudes de crendices 

fundamentalistas. 

Entende-se assim a possibilidade de construção de um sistema político e 

consequentemente jurídico mais igualitário e benéfico para todos. Isso permitirá o 

desenvolvimento da forma o mais equânime possível, impactando sobremaneira e 

positivamente para o conjunto da sociedade, gerando assim efeitos conciliadores e novos 

desenvolvimentos em cadeia, o que impacta num processo complexo de progresso humano, 

econômico e social do Brasil. Destravar a pseudopolítica existente, de origem metrópole-

colônia histórica e arcaica, de viés exploratória, violentamente cisgênera e binária sexualmente, 

que em nada agrega valor à realidade que se deseja para o desenvolvimento humano do Brasil 

enquanto país soberano, é preciso. 

Mostrou-se possibilidades de fortalecimento das pessoas LGBTI+, em especial, os 

transgêneros, e de seus direitos, visando a liberdade e igualdade na convivência e interação nos 

diversos setores da sociedade, inclusive político, sem serem rejeitadas indevidamente, face a 

preconceitos baseados em posturas intransigentes e irrealistas. Tal abertura de possibilidade 

significa o fortalecimento dos institutos do Direito Homotransafetivo, de forma transdisciplinar 

e mediante interação complexa com o Direito Privado e o Direito Público. Não há também 

como deixar de haver interação entre o Direito Homotransafetivo e as demais áreas do 

conhecimento científico, como a Medicina, a Psicologia, a História, dentre outros. 

Para o meio acadêmico, o presente estudo é relevante na medida em que se unirá a 

diversos outros no sentido de enfraquecer os entraves irracionais que impedem pesquisas que 

visam unicamente a busca do direito à liberdade das pessoas enquanto seres sociais e políticos, 

a fim de que a convivência em sociedade se torne cada vez mais harmônica e acolhedora. 

Conclui-se que o respeito e fortalecimento das candidaturas transgêneras beneficiará de 

forma indireta a possíveis candidaturas majoritárias trans, bem como a todos os outros 

processos de preenchimento de cargos e funções baseadas em candidaturas e eleições. Dessa 
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forma, o intuito é que o resultado do estudo realizado possa ser aplicado na situação particular 

das pessoas em questão, em benefício e enriquecimento do processo contínuo de 

representatividade no meio político, jurídico e gerencial no país. 

No caso das pessoas transgêneras, acredita-se na reversão da marginalização desse 

grupo também pelo processo de inclusão política. Assim sendo, por que não cota de gênero, 

incluindo pessoas transgêneras, respeitada a sua autopercepção, não somente nas candidaturas, 

mas diretamente nos cargos eletivos proporcionais? 

Difícil conviver com aquilo que não se conhece, mais ainda quando o que se rejeita está 

dentro de si mesmo. 
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ANEXO A – REGRAS CONTIDAS NAS RESOLUÇÕES DO TSE PARA AS 

ELEIÇÕES 2020 RELACIONADAS À COTA DE SEXO/GÊNERO PARA AS 

PESSOAS TRANS E TEMAS AFINS, CONFORME VERIFICADO POR ESTA 

PESQUISA. 

 

Resolução TSE 23.609/201967, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para 

as eleições [2020]. 

 

Art. 7º A ata da convenção do partido político conterá os seguintes dados: 

[...] 

VII – relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o qual 

concorrem, o número atribuído conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo, o 

nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero. 

 

Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a 

Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de até 150% 

(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas unidades da 

Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder 

a 12 (doze), para as quais cada partido político poderá registrar candidatos a deputado federal e 

a deputado estadual ou distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas 

(Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput e inciso II). 

[...] 

§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político 

preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para 

candidaturas de cada gênero (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º). 

§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada 

a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no 

cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764). 

§ 4º O cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de 

candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político, com a devida autorização do 

candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de 

substituição. 

§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será considerado o gênero 

declarado no Cadastro Eleitoral (Portaria Conjunta TSE nº 1/2018). 

§ 6º A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites máximo e mínimo 

de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do 

partido político (DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às diligências referidas no 

art. 36. 

§ 7º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo 

de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos respectivos partidos políticos poderão 

preencher as vagas remanescentes, requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do pleito (Lei 

nº 9.504/1997, art. 10, § 5º). 

 

Art. 20. Os pedidos de registro serão compostos pelos seguintes formulários gerados pelo 

CANDex: 

I – Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP); 

II – Requerimento de Registro de Candidatura (RRC); 

III – Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI). 

                                                
67  http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-de-dezembro-de-2019 

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-de-dezembro-de-2019
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§ 1º Os formulários assinados deverão ficar sob a guarda dos respectivos partidos políticos, ou, 

sendo o caso, do representante da coligação, até o término do prazo decadencial para 

propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação 

que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na 

convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. 

§ 2º No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral poderá, de ofício ou mediante 

provocação, requerer a exibição do documento a que se refere o § 1º, para conferência da 

veracidade das informações lançadas no DRAP, no RRC e no RRCI. 

§ 3º Desatendido o disposto no parágrafo anterior, a conclusão pela ausência de autorização 

para o requerimento da candidatura acarretará o não conhecimento do RRC respectivo, o qual 

deixará de ser considerado para todos os fins, inclusive cálculo dos percentuais a que aludem 

os §§ 2º a 5º do art. 17, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, 

para adoção das providências que entender cabíveis. 

 

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres, incluindo-

se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, 

apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida 

quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. 

 

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao 

CANDex: 

[...] 

II – fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes, observado o 

seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII): 

[...] 

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, assegurada a 

utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de acessórios 

necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de elementos cênicos e de outros 

adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou 

dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitor; 

[...] 

§ 10. Desatendido o disposto no parágrafo anterior, a conclusão pela ausência de autorização 

para o requerimento da candidatura acarretará o não conhecimento do RRC respectivo, o qual 

deixará de ser considerado para todos os fins, inclusive cálculo dos percentuais a que aludem 

os §§ 2º a 5º do art. 17, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, 

para adoção das providências que entender cabíveis. 

 

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para apreciação do juiz ou 

relator: 

I – no processo principal (DRAP): 

[...] 

d) a observância dos percentuais a que se refere o art. 17; 

[...] 

II nos processos dos candidatos (RRC e RRCI): 

[...] 

d) a validação do nome e do número com o qual concorre, do cargo, do partido político, do 

gênero e da qualidade técnica da fotografia, na urna eletrônica. 

Parágrafo único. A verificação dos dados previstos na alínea d do inciso II deste artigo será 

realizada pela Justiça Eleitoral por meio do Sistema de Verificação e Validação de Dados e 

Fotografia (VVFoto). 
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Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida 

sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que 

se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o partido político, a 

coligação ou o candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias (Lei 

nº 9.504/1997, art. 11, § 3º). 

§ 1º A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de ofício. 

§ 2º Se o juiz ou relator constatar a existência de impedimento à candidatura que não tenha sido 

objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação do 

interessado para que se manifeste no prazo de 3 dias. 

 

Art. 37. Na hipótese do §2º do art. 36 desta Resolução, o Ministério Público Eleitoral será 

intimado após a manifestação do interessado para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentar parecer, 

o qual deverá ser adstrito ao impedimento identificado de ofício pelo juiz ou relator. 

Parágrafo único. Findo o prazo assinalado no caput, os autos serão conclusos para julgamento. 

 

Art. 39. Verificada a ocorrência de homonímia, o juiz ou tribunal deve proceder da seguinte 

forma (Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 1º, I a V): 

[...] 

§ 1º O juiz ou tribunal pode exigir do candidato prova de que é conhecido por determinado 

nome por ele indicado quando seu uso puder confundir o eleitor (Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 

2º). 

 

Art. 50. O pedido de registro do candidato, a impugnação, a notícia de inelegibilidade e as 

questões relativas à homonímia devem ser julgados em uma só decisão. 

 

Art. 72. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro 

indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo final do 

prazo do registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput, e Lei Complementar nº 64/1990, art. 

17). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso XVI, da Resolução nº 23.624/2020). 

[...] 

§ 7º Será indeferido o pedido de substituição de candidatos quando não forem respeitados os 

limites mínimo e máximo das candidaturas de cada gênero previstos no § 2º do art. 17 desta 

Resolução. 

 

Resolução TSE 23.605/201968, que estabelece diretrizes gerais para a gestão e distribuição 

dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). 

 

Art. 6 Os recursos do FEFC ficarão à disposição do partido político somente após a definição 

dos critérios para a sua distribuição, os quais devem ser aprovados pela maioria absoluta dos 

membros do órgão de direção executiva nacional do partido (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 

7º). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 23.624/2020) 

§ 1º Os critérios a serem fixados pela direção executiva nacional do partido devem prever a 

obrigação de aplicação do total recebido do FEFC de modo proporcional ao número de 

candidatas do partido ou da coligação, observado, em todo caso, o mínimo de 30% (trinta por 

cento) (STF: ADI nº 5.617/DF, j. em 15.03.2018, e TSE: Consulta nº 0600252-18, j. em 

22.05.2018) 
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Resolução TSE 23.610/201969, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração 

do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. 

 

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de 

propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts. 222, 237 e 243, 

I a IX; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22): 

I – que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (Constituição Federal, art. 3º, IV); 

II – de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social; 

[...] 

IV – de incitamento de atentado contra pessoa ou bens; 

V – de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública; 

[...] 

X – que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades 

que exerçam autoridade pública; 

 

Art. 23. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da 

ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral, 

respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando responsável 

por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo 

contribuído para ele (Código Eleitoral, art. 243, § 1º). 

 

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da 

eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da 

Resolução nº 23.624/2020) 

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet 

somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos 

ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da 

data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político 

ou a candidato, próprias do debate político e democrático. 

 

Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha 

eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, 

IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação 

interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 

57-D, caput). 

[...] 

§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral 

poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham 

agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 

9.504/1997, art. 57-D, § 3º). 

 

Art. 72. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos 

programas eleitorais gratuitos (Lei nº 9.504/1997, art. 53, caput). 

[...] 

§ 4º Verificada alguma das hipóteses previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo, as emissoras de rádio 

e de televisão deverão transmitir propaganda com os conteúdos previstos nos arts. 93 e 93-A da 
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Lei nº 9.504/1997, a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral conforme orientações 

transmitidas na reunião de que trata o art. 53 da Resolução. 

 

Art. 73. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir, no horário destinado aos 

candidatos às eleições proporcionais, propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou 

vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência 

aos candidatos majoritários, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando 

autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido político ou da 

coligação (Lei nº 9.504/1997, art. 53-A, caput e § 2º). 

[...] 

§ 2º O partido político ou a coligação que não observar a regra constante deste artigo perderá, 

em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda 

da eleição disputada pelo candidato beneficiado (Lei nº 9.504/1997, art. 53-A, § 3º), devendo 

as emissoras de rádio e televisão, em tal hipótese, transmitir propaganda com os conteúdos 

previstos nos arts. 93 e 93-A da Lei nº 9.504/1997, a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral 

conforme orientações transmitidas na reunião de que trata o art. 53 da Resolução. 

 

Art. 75. Na propaganda eleitoral gratuita, é vedado ao partido político, à coligação ou ao 

candidato transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de 

pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível 

identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados (Lei nº 9.504/1997, art. 55, 

caput, c.c. o art. 45, caput e I; vide ADI nº 4.451). 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido político ou a 

coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do 

horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser 

veiculado após o programa dos demais candidatos com propaganda com os conteúdos previstos 

nos arts. 93 e 93-A da Lei nº 9.504/1997 e acompanhada de tarja com a informação de que a 

não veiculação do programa resulta de infração à lei eleitoral, a ser disponibilizada pela Justiça 

Eleitoral conforme orientações transmitidas na reunião de que trata o art. 53 desta 

Resolução (Lei n 9.504/1997, art. 55, parágrafo único). 

 

Art. 77. Competirá aos partidos políticos e às coligações distribuir entre os candidatos 

registrados os horários que lhes forem destinados pela Justiça Eleitoral. 

§ 1º A distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão para as 

candidaturas proporcionais deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero 

estabelecidos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (vide ADI nº 5617 e Consulta TSE nº 

0600252-18.2018). 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, no caso de percentual de candidaturas por gênero 

superior ao mínimo legal, impõe-se o acréscimo do tempo de propaganda na mesma 

proporção (vide ADI nº 5617 e Consulta TSE nº 0600252-18.2018). 

 

Art. 80. As emissoras que sejam obrigadas por lei a transmitir a propaganda eleitoral não 

poderão deixar de fazê-lo sob a alegação de desconhecer as informações relativas à captação 

do sinal e à veiculação da propaganda eleitoral. 

§ 1º As emissoras de rádio e televisão não poderão deixar de exibir a propaganda eleitoral, salvo 

se o partido político ou a coligação deixar de entregar ao grupo de emissoras ou à emissora 

geradora o respectivo arquivo, hipótese na qual deverá ser reexibida a propaganda anterior, nas 

hipóteses previstas nesta Resolução, ou, na sua falta, veiculada propaganda com os conteúdos 

previstos nos arts. 93 e 93-A da Lei nº 9.504/1997, a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral 

conforme orientações transmitidas na reunião de que trata o art. 53 da Resolução. 
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Art. 81. A requerimento do Ministério Público, de partido político, de coligação ou de 

candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 (vinte e quatro) horas, da 

programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta Resolução (Lei nº 

9.504/1997, art. 56; e Constituição Federal, art. 127). 

§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem 

de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 (quinze) minutos (Lei nº 9.504/1997, art. 56, § 

1º). 

 

Art. 93. Constitui crime, punível com detenção de até 6 (seis) meses ou pagamento de 30 (trinta) 

a 60 (sessenta) dias-multa, injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de 

propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro (Código Eleitoral, art. 326, caput). 

[...] 

§ 2º Se a injúria consistir em violência ou em vias de fato, que, por sua natureza ou meio 

empregado, se considere aviltante, a pena será de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e 

pagamento de 5 (cinco) a 20 (vinte) dias-multa, além das penas correspondentes à violência 

previstas no Código Penal (Código Eleitoral, art. 326, § 2º). 

 

Art. 94. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 do Código Eleitoral serão aumentadas em 

1/3 (um terço), se qualquer dos crimes for cometido (Código Eleitoral, art. 327, I a III): 

I – contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; 

II – contra funcionário público, em razão de suas funções; 

III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. 

 

Art. 116. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho 

dos anos eleitorais, promoverá, em até 5 (cinco) minutos diários, contínuos ou não, requisitados 

às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a 

incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a 

esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro (Lei nº 

9.504/1997, art. 93-A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso XV, da Resolução nº 

23.624/2020) 

 

Art. 117. Nas hipóteses previstas nos arts. 70, §§ 1º, 2º e 5º; 72, §§ 1º e 3º; 73, caput e §§ 1º e 

2º, 75, caput e parágrafo único, e 80, § 1º, desta Resolução, deverá ser veiculada propaganda 

com os conteúdos previstos nos arts. 93 e 93-A da Lei nº 9.504/1997, a ser disponibilizada pela 

Justiça Eleitoral conforme orientações transmitidas na reunião de que trata o art. 53 da 

Resolução. 

 

RESOLUÇÃO Nº 23.600/201970, que dispõe sobre pesquisas eleitorais. 

 

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem 

pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento 

público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas 

Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 

9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º): 

[...] 
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IV plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do 

entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de 

confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados; 

[...] 

§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá 

ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com os dados 

relativos: 

[...] 

IV em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de eleitores 

pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução 

e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa 

eleitoral. 

 

Resolução TSE 23.607/201971, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por 

partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. 

 

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo 

Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos 

partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, 

art. 16-C, § 2º). 

[...] 

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de suas 

candidatas. 

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento 

das campanhas de candidatas na mesma proporção. 

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das 

Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela 

candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu 

emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas. 

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com 

candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao 

custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos provenientes 

da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas femininas. 

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) 

nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará 

os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das 

demais cominações legais cabíveis. 

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste 

artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado 

irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o 

repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida 

dos recursos que houver utilizado. 

 

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo 

Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. 

[...] 
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§ 3º Os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao financiamento de campanhas de 

suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais contratados nas campanhas eleitorais com 

recursos do Fundo Partidário, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do 

art. 44 da Lei nº 9.096/1995  (Lei nº 13.165/2015, art. 9º). 

§ 4º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais 

do Fundo Partidário destinados a campanhas deve ser aplicado no financiamento das campanhas 

de candidatas na mesma proporção. 

§ 5º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Partidário, destinada ao custeio das 

candidaturas femininas, deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de 

outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente 

para financiar candidaturas masculinas. 

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com 

candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao 

custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos provenientes 

da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas femininas. 

[...] 

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo 

sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive 

na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as regras 

dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor 

repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que 

realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, 

na medida dos recursos que houver utilizado. 

 

Resolução 23.611/201972, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as 

Eleições 2020. 

 

Art. 63. Os tribunais regionais eleitorais, de acordo com o planejamento estabelecido, deverão 

determinar a geração das mídias, a partir dos dados das tabelas de: 

[...] 

IV candidatos aptos a concorrer à eleição, da qual constarão os números, os nomes indicados 

para urna e as correspondentes fotografias; 

[...] 

§ 1º Os dados constantes das tabelas a que se referem os incisos IV e V do caput são os relativos 

à data do fechamento do CAND. 

 

Art. 82. Os juízes eleitorais, ou quem eles designarem, entregarão ao presidente de cada mesa 

receptora de votos e de justificativas, no que couber, o seguinte material (Código Eleitoral, art. 

133, caput): 

[...] 

II – Cadernos de Votação dos eleitores da seção e dos eleitores transferidos temporariamente 

para votar na seção, assim como a listagem dos eleitores impedidos de votar e eleitores com 

registro de nome social, onde houver; 

 

Art. 94. Para comprovar a identidade do eleitor perante a mesa receptora de votos, serão aceitos 

os seguintes documentos oficiais com foto, inclusive os digitais: 

[...] 

                                                
72  http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-611-de-19-de-dezembro-de-2019-1 
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II carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal 

equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei; 

 

Art. 95. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que esteja portando título de 

eleitor e documento oficial com foto, o presidente da mesa receptora de votos deverá (Código 

Eleitoral, art. 147): 

I – interrogá-lo sobre os dados do título, do documento oficial ou do Caderno de Votação; 

II – confrontar a assinatura constante desses documentos com aquela feita pelo eleitor na sua 

presença; 

III fazer constar da ata os detalhes do ocorrido. 

§ 1º Adicionalmente aos procedimentos do caput, a identidade do eleitor poderá ser validada 

por meio do reconhecimento biométrico na urna eletrônica, quando disponível. 

§ 2º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa receptora de 

votos, pelos fiscais ou por qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito antes 

de ser admitido a votar (Código Eleitoral, art. 147, § 1º). 

§ 3º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o presidente da mesa receptora de votos 

solicitará a presença do juiz eleitoral para decisão (Código Eleitoral, art. 147, § 2º). 

 

Art. 139. Será de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral a confecção dos seguintes 

impressos: 

I – Caderno de Votação, incluindo as listagens dos eleitores impedidos de votar na seção a partir 

da última eleição ordinária e dos eleitores com registro de nome social; 

 

Art. 218. Os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador e respectivos 

suplentes receberão, até 18 de dezembro de 2020, diplomas assinados pelo presidente da junta 

eleitoral totalizadora, salvo a situação prevista no parágrafo único do art. 1º desta 

Resolução. (Código Eleitoral, art. 215, caput e EC nº 107/2020, art. 1º, § 3º, V). (Redação dada 

pela Resolução nº 23.625/2020) 

§ 1º Dos diplomas deverão constar o nome do candidato, utilizando o nome social, quando 

constar do Cadastro Eleitoral, a indicação da legenda do partido ou da coligação pela qual 

concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e outros dados a 

critério da Justiça Eleitoral (Código Eleitoral, art. 215, parágrafo único). 

 

Resolução TSE 23.627/202073, que institui o Calendário Eleitoral das Eleições 2020, em 

conformidade com a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, pela qual 

adiada, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e 

os prazos eleitorais respectivos. 

 

ABRIL DE 2020  

1º de abril – quarta-feira  

Data a partir da qual, até 10 de setembro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral promoverá, em 

até 5 (cinco) minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e de 

televisão, propaganda institucional destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e 

da comunidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o 

funcionamento do sistema eleitoral brasileiro (Lei nº 9.504/1997, art. 93-A). 

 

OUTUBRO DE 2020 

[...] 
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16 de outubro – sexta-feira 

(30 dias antes) 

[...] 

4. Último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas 

remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo 

para candidaturas de cada gênero, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não 

terem indicado o número máximo previsto no caput do art. 10 da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 

9.504/1997, art. 10, § 5º). 
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