
Ano 7 (2021), nº 3, 907-928 

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O TRANSGÊNERO: 

NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO SOBRE A CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Guillermo Rojas de Cerqueira César 1 

 

Heloísa Helena Silva Pancotti 2 

 
Resumo: A pesquisa proposta tem por conteúdo o escopo prático 

de provocar a Autarquia Previdenciária gestora do Regime Geral 

de Previdência Social a regulamentar e uniformizar de forma 

clara o processo administrativo de concessão de benefícios pre-

videnciários aos transgêneros. Parte-se da análise sociológica 

sobre o conceito de população trans, explicando que o direito ao 

estatuto deve ser entendido como forma de auto-reconheci-

mento, sem necessidade, portanto, de qualquer procedimento ex-

terno. Pondera-se que com a decisão chancelada pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI 4275/DF em 2018 ao estabelecer a auto 

declaração como requisito suficiente para alteração de nome e 

gênero no âmbito do assentamento civil, aliada ao regramento 

internacional sobre a matéria abriu-se um caminho sem volta em 

relação aos efeitos previdenciários. De acordo com a recente de-

cisão administrativa em relação a concessão de aposentadoria a 

uma servidora trans do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, a uniformização do tema parece estar sendo construída. 

 
1 Defensor Público Federal (2015). Possui bacharelado em Direito pela PUC-Campi-
nas (2007) e Ciência Política e Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas 
(2009). Especialista em Direito Previdenciário (2009) e em Direito Processual Civil 
(2013). Mestrando em Teoria do Direito e do Estado pelo Centro Universitário Eurí-
pedes de Marília/SP. 
2 Advogada, Mestre em Direito, Doutoranda em Ciências Jurídicas no PPGCJ UENP- 
Universidade Estadual do Norte do Paraná. 
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Diante de todo esse contexto, cabe ao INSS a tarefa de unifor-

mizar o entendimento sobre a concessão dos benefícios previ-

denciários em relação a população trans, assumindo, dessa 

forma, o controle de gestão e evitando a judicialização do tema. 

 

Palavras-Chave: Previdência Social; Transgêneros; Processo 

Administrativo; Uniformização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

s relações sociais estão em constante mutação en-

sejando à ciência jurídica o enfrentamento e ade-

quação às demandas advindas dos novos contor-

nos e identidades.  

O tema se torna por demais desafiador 

quando estão em análise não apenas institutos jurídicos, mas 

sim, assunto cuja problemática abrange pesquisa de cunho inter-

disciplinar atrelados a área de conhecimento das ciências soci-

ais, biológicas e médica. 

Justifica-se a abordagem relativa aos efeitos previdenciá-

rios em relação aos transgêneros em razão justamente da atuali-

dade da problemática envolvida, dos recentes entendimentos e 

da ausência de segurança jurídica pertinente à adequação das 

pessoas transgêneras à normatização da Previdência Social. 

Nota-se que a busca por reconhecimento é componente 

essencial do conceito jurídico e filosófico do princípio da igual-

dade. 

Desta forma, a pesquisa parte da conceituação do 

transgênero e como o direito civil tem respondido à demanda 

dessa realidade social. 

Traça-se uma análise da legislação brasileira sobre o 

tema, de decisões judiciais e administrativas, além de referências 

em decisões internacionais, culminando no apontamento das 

questões atualmente mais polêmicas próprias do campo da 
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ciência jurídica pesquisado. 

Apresenta soluções no âmbito da previdência social e as-

sistência social, baseada na normativa e jurisprudência referen-

ciadas. 

Por fim, orienta a pesquisa no sentido de constranger o 

poder público, notadamente o INSS, Autarquia Previdenciária 

gestora do Regime Geral de Previdência Social, a normatizar os 

efeitos previdenciários da transgenia, antecipando o entendi-

mento de forma coerente, de modo a evitar a judicialização e 

conferir segurança jurídica ao tema. 

 

1. O TRANSGÊNERO 

 

A modernidade tem trazido à tona discussões muito rele-

vantes acerca da inclusão mais abrangente possível de todos os 

cidadãos. Questões como raça e gênero, assim como representa-

tividade e proteção social em tempos de globalização e necessi-

dade de garantir a efetividade de acordos internacionais, ocupam 

a academia com cada vez maior frequência. 

Nesse contexto, a questão do gênero é o cerne de um de-

bate sobre reconhecimento e proteção de uma população com 

expectativa de vida de apenas trinta e cinco anos de idade no 

Brasil, os transgêneros.  

O grupo subdivide-se em transexuais, travestis, cross-

dressers, dragqueens e drag kings, transformistas. Assim tam-

bém os intersexo, que reivindicam o reconhecimento como um 

terceiro gênero neutro e o fim das cirurgias precoces de reade-

quação. 

 Muito além da evolução da ciência médica e social, os 

grupos estão ganhando visibilidade e reivindicam direitos e pro-

teção social como forma de inclusão na sociedade. 

Isso porque surgiram discussões que debatiam se o crité-

rio meramente biológico, que se baseia na aparência e no fenó-

tipo das genitálias era suficiente para determinar o gênero das 
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pessoas e os papéis que deveriam desenvolver na sociedade. Ju-

dith Butler (2003, p. 18) debateu sobre o tema, em meio ao dis-

curso feminista, ao levantar a hipótese de que o sujeito das mu-

lheres não poderia mais ser compreendido em termos estáveis 

ou permanentes. Ela contestou a divisão sexo/gênero, argumen-

tando que o gênero seria culturalmente construído e o sexo na-

turalmente adquirido, oferecendo outra perspectiva para a ques-

tão.  

Foi possível estudar o ser feminino, mas não a partir do 

masculino, mas em todo o amplo espectro de sua autonomia e a 

sua interação e performatividade na sociedade. 

O novo debate levantado por Butler tornou sujeitos do 

feminismo também as mulheres transgênero, aquelas que cons-

truíram o seu gênero e o seu sexo para adequá-lo à sua autoper-

cepção.  

O ser humano é formado pela comunhão entre o sensorial 

e o natural, ou seja, o corpo em que nascemos e como nos per-

cebemos sensorialmente. Dessa forma, toda e qualquer forma de 

determinação externa, de tentativa de classificar seres humanos 

segundo critérios predefinidos, seja os de etnia, religião, gênero, 

constitui uma violência com fins de dominação (cf. BOUR-

DIEU, 2002). 

Dessa forma, parece ser mais razoável, a bem da liber-

dade de autodeterminar-se, que tanto sexo quanto gênero sejam 

entendidos como construções sociais. Os indivíduos modernos 

anseiam por mais liberdade e reconhecimento que seus antepas-

sados, não podem render-se a desempenhar um papel social de-

terminado no momento de seu nascimento e imutável.  

Não cabe ao estado opor qualquer óbice à livre expressão 

da sexualidade humana, devendo respeitar as escolhas individu-

ais quanto à transgeneridade e intersexualidade. 

Podemos afirmar que os transgêneros são aqueles que ex-

perimentam uma percepção sensorial sobre o próprio corpo di-

versa daquela que lhe foi atribuída no nascimento pela natureza. 
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Dentre as classificações possíveis do sujeito transgênero, 

duas reivindicam o reconhecimento identitário oposto, os tran-

sexuais- que podem ser femininos ou masculinos- e as travestis- 

via de regra sempre constroem corpos femininos-, que podem 

ser diferenciados em razão de algumas particularidades. 
Durante o processo de construção de suas identidades, as tra-

vestis e transexuais se diferenciam em alguns pontos, contudo 
ambas carregam em si símbolos e elementos femininos. A 

construção do corpo feminino começa muito cedo, na infância 

ou adolescência, quando percebem e se identificam com sím-

bolos da figura feminina. São várias as mudanças corporais, 

desde as primeiras intervenções, como as unhas pintadas, ma-

quiagem, o uso de perucas, sapatos e roupas, até os processos 

mais profundos e significantes demudança, como os pelos e ca-

belos, a voz, a arte de esconder o pênis sob a roupa, as cirurgias 

plásticas, a aplicação de hormônios e, no caso das transexuais, 

a cirurgia de transgenitalização ou redesignação sexual, uma 

vez que elas buscam esta cirurgia para adequar a aparência fí-

sica ao seu sexo psicológico. Ambas buscam, em todo seu pro-
cesso de transformação, aquilo que chamam de feminino. 

(SILVA, BEZERRA et al., 2015 p. 365) 

Desta forma, para a plena aceitação da identidade do 

transgênero e da travesti, é essencial o respeito externo às suas 

particularidades relativas a auto compreensão do gênero e da ex-

pressão de sua sexualidade. 

Desde o julgamento da ADI 4275/DF em 2018, os tran-

sexuais e travestis conquistaram o direito à retificação de nome 

e gênero nos documentos oficiais sem a necessidade de interven-

ção cirúrgica para a readequação de seus corpos. A decisão se-

gue o entendimento internacional sobre a questão, já que o que 

se busca é a maior harmonização possível entre a percepção sen-

sorial e o corpo físico com a menor intervenção possível. 

Isto porque a cirurgia de redesignação, se completa, im-

plica em castração e perda da capacidade reprodutiva, não sendo 

sequer remotamente plausível a imposição de tal exigência ao 

reconhecimento identitário. 

Após o julgamento da ADI em questão, a simplificação 
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dos procedimentos administrativos paras alteração do nome e 

gênero nos documentos civis trouxe alivio ao Poder Judiciário 

que costumeiramente era acionado para decidir questões desta 

natureza. 

No entanto, naquilo que diz respeito aos documentos so-

ciais, CNIS, CTPS, adequação à legislação previdenciária e tra-

balhista, ainda existe muita controvérsia. 

 

2. DA ADEQUAÇÃO À REGRA PREVIDENCIÁRIA 

 

As normas de natureza previdenciária se construíram em 

torno do gênero feminino/masculino. 

Isso se deve em razão da divisão sexual do trabalho e da 

forma como ainda impacta negativamente o gênero feminino, 

havendo a necessidade da implantação de políticas públicas de 

compensação ao gênero feminino pelo trabalho reprodutivo não 

remunerado e pela histórica dificuldade feminina em verter con-

tribuições ao sistema de seguridade social em igualdade de con-

dições com os indivíduos do gênero masculino. 

Desde diferenças históricas nos patamares salariais até a 

dificuldade de manutenção de vínculos empregatícios, o gênero 

feminino ainda precisa da manutenção de tais políticas para que 

possa acessar em igualdade de condições os benefícios previden-

ciários da seguridade social.  

Regras distintas com relação ao gênero foram então cri-

adas para acesso aos benefícios programáveis da previdência so-

cial. Tanto no âmbito do RGPS quanto do RPPS, os regramentos 

procuram minimizar os efeitos da divisão sexual do trabalho no 

patrimônio previdenciário dos segurados.  

No entanto, a questão do reconhecimento da identidade 

sexual transgênera trouxe um complicador ao aplicador da legis-

lação, já que inexiste consenso sobre a melhor adequação da 

norma ao caso concreto. 

Alguns defendem a aplicação de regras de transição 
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compensatórias (Machado, 2019, p.116) que determinariam 

contribuições adicionais para a mulher trans a partir de sua rede-

signação, assim como diminuição das parcelas com relação aos 

homens trans a partir da redesignação. 

Os que defendem tal premissa, pugnam pelo entendi-

mento de que é necessário equilibrar as relações havidas com a 

previdência social pós redesignação já que duas situações se im-

põem: uma em prejuízo da previdência social (no caso da mulher 

trans que passa a contribuir por menos anos), outra em prejuízo 

do segurado (no caso dos homens trans que devem contribuir por 

tempo maior ao sistema de previdência social). 

Esta visão privilegia o estado das coisas no tempo, 

aborda a questão sob a perspectiva econômica, e separa o gênero 

dos contribuintes numa linha do tempo. A questão da transgene-

ridade, no entanto, é uma condição que se manifesta desde a 

mais tenra idade, entendemos que a visão economicista não é 

suficiente para atender aos anseios do reconhecimento identitá-

rio pleno. Vez que a condição transgênera seria reconhecida so-

mente ante a imposição de um quesito que não se consubstancia 

à população cisgênera. 

Isso porque a garantia da proteção previdenciária da pes-

soa transgênera obrigatoriamente precisa lançar mão de raciocí-

nios e estratégias de políticas públicas previdenciárias diversas 

das atualmente adotadas, reféns do binarismo de gênero, con-

forme defendem Serau Junior e Arnault (2019, p.72). Uma das 

principais razões para tanto é a expectativa de vida de 35 anos 

no Brasil. A imensa maioria da população transgênera jamais se 

elegerá para acesso a um benefício programável. 

A população transgênera, especialmente a que se encon-

tra em situação de rua e risco social, deve ser amparada pela se-

guridade social com celeridade. A promoção social é capaz de 

afastá-los da marginalidade e quiçá capacitá-los para atividades 

profissionais nos serviços de reabilitação profissional. Porém, 

dada a vulnerabilidade, é imperioso que haja a preocupação com 
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o oferecimento de uma renda mínima para que a capacitação 

ocorra. 

Isto porque o mercado de trabalho a cada dia busca a mão 

de obra diversa, a empregabilidade das pessoas trans, inserindo-

os no sistema previdenciário contributivo, sendo perfeitamente 

plausível que a capacitação e a empregabilidade sejam instru-

mentos de inclusão e aumento da expectativa de vida numa pro-

jeção para o futuro.  

Porém, historicamente a população trans é subcapacitada 

em razão dos processos de exclusão que sofrem desde o seio fa-

miliar, escola e mercado de trabalho. Desta forma, o serviço de 

reabilitação profissional da previdência social é uma possibili-

dade de política pública eficaz para a inserção. O Fórum de Em-

presas LGBT que reúne um grande grupo de empresas dispostas 

a absorver esta mão de obra encontra problemas para suprir a 

demanda por mão de obra diversa. 

Assim, firmaram-se parcerias com programas de inicia-

tiva privada como a página Transempregos que liga empresas 

dispostas a contratar e capacitar pessoas à procura de emprego, 

com centenas de vagas ofertadas mensalmente. 

A partir de tais iniciativas, pessoas transgêneras tem se 

inserido no sistema previdenciário contributivo e, ante a ocor-

rência de contingências sociais capazes de diminuir a capacidade 

laborativa e/ou ante a ocorrência das contingências que assegu-

ram o acesso aos benefícios programáveis, o INSS precisa ofe-

recer uma resposta aos pleitos que chegam às agências. 

Com frequência, tais questões acabam por desaguar no 

judiciário, entretanto é necessário que a autarquia previdenciária 

e os órgãos públicos gestores dos regimes próprios de previdên-

cia social estejam capacitados a processar uma resposta coerente 

e uniforme às reivindicações. 

Victor Souza (2019, p. 146) questiona:” “Que resposta o 

ordenamento dará a estes casos? Que sexo será considerado para 

a previdência? O biológico ou o sociológico?” 
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Ante a falta de iniciativa para a produção de normas ca-

pazes de atender às demandas identitárias, o mínimo que se deve 

exigir com relação às postulações previdenciárias na esfera ad-

ministrativa é a segurança jurídica. 

A uniformidade deve vir pela aplicação das normas exis-

tentes sem a oposição de qualquer quesito adicional que impli-

que na obrigatoriedade de regras de conversão pré e pós redesig-

nação (cirúrgica ou não). 

Isto porque a aceitação do gênero autopercebido é uma 

demanda intertemporal.  

O julgamento do tema 761 pelo STF fixou alguns enten-

dimentos que são extensíveis à aplicação da legislação infra-

constitucional, a saber: 

a) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alte-

ração de seu prenome e 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 pelavia judicial como direta-

mente pela via administrativa. 

b) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento 

do nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. 

c) Nas certidões de registro não constará nenhuma observa-

ção sobre a origem do ato, vedada a expedição de certi-

dão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio inte-

ressado ou por determinação judicial. 

d) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao 

magistrado determinar de ofício ou a requerimento do in-

teressado a expedição de mandados específicos para al-

teração dos demais registros nos órgãos públicos perti-

nentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a ori-

gem dos atos. 

Ante a fixação dos entendimentos objeto de julgamento 

pelo STF observa-se que a aplicação de regras de conversão de 

tempo contribuído ao INSS ou qualquer outro regime de 
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previdência implicaria na inobservância do que preconizou o 

STF.  

É vedado que se atribua ao gênero autopercebido a deno-

minação transgênera nos documentos civis, devendo a questão 

ser tratada tão somente naquilo que interessa ao prontuário clí-

nico do segurado, no qual recai sigilo máximo por se tratar de 

informação íntima e confidencial do segurado.  

O apontamento da regra de conversão traria a transgene-

ridade à tona e incluiria regra que diferenciaria todo um grupo 

social, não sendo este o melhor tratamento sob a ótica do reco-

nhecimento identitário. Isso maximizaria o estigma social sobre 

o grupo identitário, já muito marginalizado. 

No RGPS, o caminho para a desjudicialização das de-

mandas implica na adequação das Instruções Normativas, já que 

hoje situações relativas aos pleitos previdenciários dos transgê-

neros estão sujeitas à discricionariedade do agente público. 

Analisando a IN77/2015, existe uma disposição que foi 

adicionada pela Portaria MPS nº 513, de 9 de dezembro de 2.010 

que assim dispõe: 
Art. 130. De acordo com a Portaria MPS nº 513, de 9 de de-
zembro de 2010, publicada no DOU, de 10 de dezembro de 

2010, o companheiro ou a companheira do mesmo sexo de se-

gurado inscrito no RGPS integra o rol dos dependentes e, desde 

que comprovada a união estável, concorre, para fins de pensão 

por morte e de auxílio-reclusão, com os dependentes preferen-

ciais de que trata o inciso I do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, 

para óbito ou reclusão ocorridos a partir de 5 de abril de 1991, 

conforme o disposto no art. 145 do mesmo diploma legal, re-

vogado pela MP nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001. 

A alteração buscou atender às demandas de reconheci-

mento dos dependentes nas relações homoafetivas, sendo res-

ponsável pela desjudicialização da questão nos tribunais, já que 

passou a oferecer tratamento igualitário às novas formas de con-

figurações familiares naquilo que diz respeito ao gênero e orien-

tação sexual de seus componentes. 

O transgênero pode estar em uma relação homossexual 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________917_ 

 

 

ou heterossexual. Quando o casal é composto por um homem e 

uma mulher trans, um homem trans e uma mulher cis, uma mu-

lher trans e um homem cis, estaremos diante de uma união hete-

roafetiva, que possui previsão legal insculpida na norma do ar-

tigo 121 da IN 77/2015. 

Da mesma forma, os casais compostos por homemtrans 

e homem cis, mulher trans e mulher cis, dois homens cis ou 

trans, duas mulheres cis ou trans, são considerados relaciona-

mentos homoafetivos e encontram respaldo no artigo 130 supra 

colacionado. 

Os benefícios relativos aos dependentes dos segurados 

encontram respaldo legal possível, sendo desnecessária a ade-

quação legal.  

O maior obstáculo reside nos benefícios programáveis e 

nos benefícios assistenciais. 

No RPPS, recente decisão administrativa publicada no 

DOE/SP em 29 de outubro de 20193 conferiu à servidora oficiala 

de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo o 

direito de sua aposentadoria nas mesmas normas devidas às ser-

vidoras mulheres cisgêneras. No despacho do Procurador Geral 

de Justiça de 28 de junho de 2019 em resposta a consulta da Di-

retoria Geral sobre a norma aplicável à servidora que alterou 

nome e gênero dos documentos oficiais, restou ementado que: 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDEN-
CIÁRIO. CONSULTA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSEN-

TADORIA. ALTERAÇÃO DE SEXO. O servidor público que 

teve seu registro de nascimento alterado no tocante ao nome e 

ao sexo tem direito à aposentadoria de acordo com esse es-

tado.”4 

No parecer, o procurador geral de Justiça de São Paulo, 

Gianpaolo Poggio Smanio atribuiu força normativa e vinculativa 

à ementa, pacificando a questão no âmbito dos servidores do 
 

3 Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/7/art20190702-07.pdf. 
Acesso em 24 set. 2019 
4 Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/7/art20190702-06.png. 
Acesso em 24 set. 2019. 
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Ministério Público do Estado de São Paulo. Espera-se que tal 

entendimento seja estendido às demais esferas administrativas 

gestoras dos regimes de previdência no Brasil. 

A decisão, paradigmática no Brasil, é a que melhor 

atende ao que defendemos ser o pleno reconhecimento das rei-

vindicações identitárias e a que permite, ao menos enquanto não 

se delineiam novas políticas públicas, o atendimento digno e que 

respeite a intimidade das pessoas transgêneras no Brasil. 

Em trabalhos anteriores já defendemos a desnecessidade 

de normas de conversão para as contribuições das pessoas trans 

(PANCOTTI, 2019).   

Qualquer quesito adicional a ser cumprido pelas pessoas 

transgéneras seria um ato atentatório ao princípio da dignidade 

da pessoa humana e à sua concretude “na tríplice concepção da 

busca da felicidade, do princípio da igualdade e do direito ao 

reconhecimento.” (FUX, 2018, ADI 4275). 

O RGPS deve seguir entendimento semelhante sob pena 

de reproduzir condutas discriminatórias contra seus segurados. 

O exercício da cidadania plena não deve ser maculado 

por condições impeditivas do pleno acesso aos benefícios previ-

denciários em decorrência de uma reivindicação tardia de alte-

rações documentais. Ademais, no caso das regras brasileiras que 

mantém ainda hoje a necessidade de tempo de contribuição dis-

tintas com relação aos homens e mulheres, a tendência é a ocor-

rência do equilíbrio, já que os homens trans terão o seu período 

contributivo majorado se considerarmos o necessário para a apo-

sentação feminina. 

A questão do estabelecimento de regras de transição con-

tributiva nos colocaria diante de um verdadeiro conflito de prin-

cípios. De um lado a dignidade da pessoa humana e sua tríplice 

dimensão de concretude; o princípio da igualdade, o direito ao 

reconhecimento e a busca da felicidade, de outro a regra da con-

trapartida materializada pelo princípio da precedência da fonte 

de custeio. 
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Entretanto, a concessão de um benefício previdenciário 

a um transexual que tenha cumprido os quesitos estabelecidos 

em lei, não implica em criação, modificação ou ampliação de 

cobertura de um benefício.  

Trata-se de um ato concessivo de benefício existente a 

um segurado que porta documentos que reconhecem o seu gê-

nero que é diverso daquele adquirido no nascimento. Se levar-

mos em consideração que nosso ordenamento jurídico, por meio 

de uma construção jurisprudencial evolutiva determina o reco-

nhecimento do gênero autopercebido, não há razão para diferen-

ciar o ato concessivo de seu benefício daquele relativo aos de-

mais segurados do sistema de seguridade social. 

Caso o segurado, apresente documentações que compro-

vem que tenha implementado todos os requisitos necessários 

para obtenção do benefício previdenciário de acordo com o gê-

nero com que se identifica, nada obsta a sua concessão, da 

mesma forma como ocorre com todos os segurados que se so-

correm da seguridade social. 

A preocupação com o abalo no equilíbrio atuarial do sis-

tema contributivo e com possível infração ao princípio da prece-

dência da fonte de custeio não deve prosperar ante a premissa 

básica de tendência à autoregulação do sistema, tanto pela ma-

joração de idade/tempo contributivo em relação aos homens 

trans, quanto pela diminuição com relação às mulheres trans. 

Neste diapasão, no Regime Geral de Previdência Social, 

se aplicará aos contribuintes trans as mesmas regras contidas no 

artigo 48 e 142 da Lei 8213/91. 

No Regime Próprio, a exemplo do que já ocorreu no caso 

da servidora trans do Ministério Público de São Paulo, caberão 

as regras do artigo 40 da CF/88, cumpridos os requisitos de 

tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço pú-

blico e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposenta-

doria; 

a)  60 anos de idade e trinta e cinco anos de 
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contribuição se homem trans e cinquenta e cinco anos de idade 

e trinta anos de contribuição se mulher trans ou; 

b) 65 anos de idade se homem trans e 60 anos de 

idade se mulher trans, com proventos proporcionais, ou; 

c) Compulsoriamente aos 75 anos de idade se ho-

mem e 70 anos se mulher. 

Aos regidos por legislações especiais, como é o caso dos 

militares das forças armadas, a norma não deverá discriminar 

entre os homens e mulheres cisgêneros e transgêneros. 

Segundo Victor Souza (2018, p. 416), a população 

transgênera brasileira tem um contingente de 700 mil pessoas. O 

desafio consiste em oferecer condições para que os 90% que so-

brevivem graças à prostituição sejam integrados ao meio social, 

pela garantia de acesso ao estudo, à qualificação profissional e 

ao emprego. Podem desta forma, reunir condições de ao menos 

alcançarem a média de vida nacional. 

Por esta razão, parece razoável que não se aplique qual-

quer tipo de “pedágio” contributivo, ainda mais se levarmos em 

consideração que seria uma inovação legislativa que discrimina-

ria um grupo social, condicionando o seu reconhecimento ao 

cumprimento de condições que não são exigidas dos indivíduos 

cisgêneros. 

Seria necessário que se operassem mudanças na legisla-

ção previdenciária ou o mero ato concessivo, ao reconhecer o 

sexo autopercebido supriria a falta de previsão específica positi-

vada? 

O dinamismo do Direito, sua hermenêutica, é capaz de 

adaptar o texto às mudanças temporais, garantindo a longevi-

dade de normas com vários séculos de existência.  

A decisão do ADI 4275, ao afastar todos os entraves an-

teriormente existentes ao reconhecimento do sexo autopercebido 

para a alteração de gênero e prenome nos documentos civis, tem 

efeito vinculativo para os demais fins de direito. 

A partir da alteração dos documentos civis, deve-se 
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promover as alterações consectárias do CNIS, da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social e demais documentos sociais 

como NIT, cartão do Pis/Pasep, apontamentos junto aos pron-

tuários dos servidores públicos, etc. Vale ressaltar também a 

proibição do apontamento de ressalva indicando a condição de 

transexual, conforme consignado no julgamento em questão e no 

Provimento nº 73 do CNJ, de 28 de junho de 2018.5 

 

3. OS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

 

No âmbito da criação de políticas públicas para a popu-

lação LGBTI, foi publicada no Diário Oficial da União em 24 de 

setembro de 2018 a Resolução Conjunta do Conselho Nacional 

de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbi-

cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais CNCD/LGBT 

que estabelece parâmetros para a qualificação do atendimento 

socioassistencial da população LGBTI no Sistema Único da As-

sistência Social-SUAS. 

Nela, considerando o princípio da universalidade de co-

bertura e atendimento dos benefícios da Assistência Social que 

são destinados a prover assistência a pessoas em estado de vul-

nerabilidade que não podem prover o próprio sustento nem tê-lo 

provido por seus familiares, a Resolução determinou que a rede 

socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social- SUAS 

promovesse a atuação de forma articulada “para a promoção de 

atendimento qualificado ampliando o acesso aos serviços socio-

assistenciais para a população LGBTI.” 

 
5 O provimento regulamenta o procedimento a ser adotado pelos cartórios de Registro 
Civil das pessoas naturais em todo o país, sendo de particular interesse o teor do artigo 

5º transcrito: 
Art. 5º A alteração de que trata o presente provimento tem natureza sigilosa, razão 
pela qual a informação a seu respeito não pode 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. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ar-
quivo/2018/06/434a36c27d599882610e933b8505d0f0.pdf. Acesso em 20 ago. 2018. 
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Ao estender os benefícios da Assistência Social à popu-

lação LGBTI, decorre que abriu-se uma nova possibilidade de 

atuação de Política Pública para retirada destas pessoas de situ-

ação de vulnerabilidade, tornando-os sujeitos dos programas da 

assistência social. 

Reforçou todas as disposições já contidas do Decreto 

8.727/2016 sobre a possibilidade de inserção do nome social e 

gênero autopercebido nos campos a serem acrescidos dos docu-

mentos públicos, formulários e congêneres e determinou algo 

que é de muita valia para o desenvolvimento adequado de polí-

ticas públicas capazes de apresentar maior taxa de sucesso que 

foi a determinação para a coleta de dados de atendimento deste 

segmento populacional propiciando pela primeira vez que se 

possa quantificá-los e qualificá-los para a promoção de pesqui-

sas e diagnósticos socioassistenciais. 

Este avanço permitirá que possamos dimensionar por do-

cumentos oficiais o contingente de pessoas em situação de vul-

nerabilidade e oferecer-lhes proteção por meio de políticas pú-

blicas e dos benefícios da assistência social, de natureza tempo-

rária, enquanto persistir a situação de risco e vulneração. 

Um dos maiores entraves que hoje se apresenta aos pes-

quisadores dos direitos sociais da população LGBTI é justa-

mente a falta de dados oficiais, o que a partir da portaria se pre-

tende corrigir. 

Assim, a extensão dos programas assistenciais de acesso 

universal e não contributivo propiciou um aporte jurídico à pos-

sibilidade da concessão da pessoa trans em situação de risco e 

vulnerabilidade, do BPC. 

Além disso a recente resolução conjunta, incorporou ao 

ordenamento pátrio, ao menos no que se refere às normas públi-

cas que orientam o funcionamento do serviço público dos prin-

cípios dos direitos humanos consagrados nos documentos e tra-

tados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o 
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Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Cultu-

rais, O protocolo de São Salvador, a Declaração da Conferência 

Mundial contra o racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata. 

Reconhecendo assim a imensa dívida social que o país 

possui com o contingente de pessoas LGBTI expostas à violên-

cia e morte precoce, passou a considerar sujeitos beneficiários 

dos benefícios dos programas de assistência social previstos pela 

legislação brasileira.  

O aporte jurídico que a Resolução em questão ofereceu, 

é de suma importância para o pleito de benefícios assistenciais 

capazes de amparar a população trans que vive em situação de 

vulnerabilidade, especialmente o BPC- Benefício de Prestação 

Continuada. 

 

4. BALIZAS INTERNACIONAIS DE REFERÊNCIA AO 

TRATAMENTO DA MATÉRIA 

 

Conforme mencionado anteriormente, os precedentes 

tanto na esfera administrativa quanto judicial não são leituras do 

direito isoladas da temática, mas pelo contrário, revestem-se de 

maneira abalizada da construção que vem sendo erigida à partir 

da leitura da corrente Internacional dos Direitos Humanos. 

Ao que nos parece ser a primeira decisão internacional 

sobre o tema, cumpre mencionar a decisão da Corte Europeia de 

Direitos Humanos no caso Goodwin v. The United Kingdom 

(Aplication n. 25.680/94), julgado em Julho de 2002, que consi-

derou que a mudança no status legal dos transexuais não acarre-

taria prejuízos ao interesse público.  

Frise- se que apesar de adotado o conceito superado da 

necessidade da transgenitalização, o precedente é importante 

para a pesquisa pois reconheceu o direito de aposentadoria com 

idade reduzida a uma mulher transexual 
“Assim, com suporte nos princípios do direito à vida privada e 
do direito de constituir família, permitiu-se a redesignação, 
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bem como que o requerente contribuísse, apenas até os 60 anos 

de vida, para a previdência e, não, até o limite para homens, 

que é de 65 anos”(CRUZ, 2009, pag. 100).   

Entendeu-se no julgamento em questão que a incapaci-

dade estatal em lidar com pessoas que mudam de sexo represen-

taria uma discriminação e em razão disso fora concedido o pe-

dido para que Timbrell se aposentasse aos 60 anos de idade, li-

mite de idade para aposentadoria do gênero feminino.  

Em âmbito regional a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos publicou em 24/11/2017 a opinião Consultiva n° 24 

que trata do tema identidade de gênero e não discriminação de 

casais do mesmo sexo.   

Assim como a Suprema Corte brasileira no caso do jul-

gamento da ADI 4275/DF, a Corte Interamericana já havia con-

siderado que o nome e a menção ao sexo nos documentos de 

registro de acordo com a identidade de gênero autopercebida são 

garantias protegidas pela Convenção Americana de Direitos Hu-

manos.  

Nesse sentido, os Estados parte da OEA estão obrigados 

a reconhecer, regular e estabelecer os procedimentos adequados 

para o alcance dessas garantias. 

Destaca-se que pela Opinião Consultiva a autodetermi-

nação de gênero não está condicionada a nenhum procedimento 

cirúrgico ou qualquer tratamento hormonal. Também os proce-

dimentos, mudanças, correções ou adequações nos registros de-

vem ser confidenciais e os documentos de identidade não devem 

mencionar a mudança da identidade de gênero. 

Nesse sentido: 
“(...) a Corte Interamericana deixa estabelecido que a orienta-

ção sexual e a identidade de gênero, assim como a expressão 

de gênero, são categorias protegidas pela Convenção. Por isso 

está proibida pela Convenção qualquer norma, ato ou prática 

discriminatória baseada na orientação sexual, identidade de gê-

nero ou expressão de gênero da pessoa. Em consequência, ne-

nhuma norma, decisão ou prática do direito interno, seja por 

parte das autoridades estatais ou por particulares, podem 
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diminuir ou restringir, de modo algum, os direitos de uma pes-

soa à sua orientação sexual, sua identidade de gênero e/ ou sua 

expressão de gênero”. (par. 78). “O reconhecimento da identi-

dade de gênero pelo Estado é de vital importância para garantir 

o gozo pleno dos direitos humanos das pessoas trans, incluindo 

a proteção contra a violência, a tortura e maus tratos, o direito 

à saúde, à educação, ao emprego, à vivência, ao acesso a segu-

ridade social, assim como o direito à liberdade de expressão e 
de associação.” 

No âmbito do Sistema Universal dos Direitos Humanos 

também já havia sido publicada orientação de modo similar. 

Trata-se dos “Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Le-

gislação Internacional de Direitos Humanos em relação à Orien-

tação Sexual e Identidade de Gênero”, conhecidos como “Prin-

cípios de Yogyakarta” 

Apesar de não ser considerada propriamente uma Con-

venção Internacional, referido documento trata de um amplo es-

pectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a ques-

tões de orientação sexual e identidade de gênero. 

Nesse sentido destaca-se o “Direito ao Reconhecimento 

Perante a Lei” (Princípio 3), segundo o qual  
“...[a] orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas 

por cada pessoa constituem parte essencial de sua personali-

dade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação 

dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se 

submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mu-

dança de sexo, esterilização ou terapia hormonal, como requi-

sito para o reconhecimento legal de sua identidade de gênero” 

Aliás, referido documento traz princípios alusivos aos di-

reitos previdenciários das pessoas transgêneros ao mencionar no 

Principio 13 que “Toda pessoa tem o direito à seguridade social 

e outras medidas de proteção social, sem discriminação com 

base na orientação sexual ou identidade de gênero”. 

 

CONCLUSÕES 

 

A ciência do direito e as normas que regulamentam a 
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vida social, o mundo real, para serem efetivas, devem estar sin-

cronizadas, sob pena da realidade social engolir a dogmática em 

razão da constante e frequente transformação. 

A população trans atingiu um grau de reconhecimento e 

igualdade de tratamento em relação aos outros seres viventes da 

sociedade que não mais se pode fechar os olhos ao caráter eman-

cipador de efetivação dos direitos de tão importante componente 

do grupo social. 

Se é certo que a auto percepção de gênero fora reconhe-

cida pela mais alta instância judicial da República, conferindo 

ao destinatário da norma a possibilidade de autodeclaração para 

que o Estado reconheça ao declarante os efeitos de sua vontade 

perante a sociedade e terceiros, quando se trata de reconheci-

mento do próprio Estado em relação aos seus deveres o caminho 

ainda parece estar se construindo. 

O direito social à proteção previdenciária, a partir dessa 

nova percepção em relação ao auto reconhecimento de gênero, 

parece ser a consequência lógica desse caminhar. 

A recente decisão no âmbito administrativo de se conce-

der aposentadoria à servidora trans do Ministério Público do Es-

tado de São Paulo nos mesmos moldes de qualquer servidora do 

gênero feminino, aliado aos documentos e decisões internacio-

nais que retratam o mesmo entendimento sobre o tema são bali-

zas importantíssimas a serem seguidas. 

A judicialização do tema certamente ocorrerá ainda mais 

quando há precedentes extremamente importantes para o enten-

dimento da matéria. 

Provoca-se, portanto, a Autarquia Previdenciária gestora 

do regime geral de previdência social para que assuma a van-

guarda do processo de reconhecimento de inclusão previdenciá-

ria da população trans, adequando de forma coerente aos prece-

dentes e balizas internacionais sua normatização interna. 

O enfrentamento à judicialização depende muito mais da 

administração previdenciária do que qualquer outro ator 
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envolvido. Ao antecipar conflitos e propor soluções adequadas 

a administração pública constrói um planejamento de gestão e 

ao mesmo tempo economiza tempo, dinheiro e material humano 

para o enfrentamento da questão, efetivando de forma organi-

zada a política previdenciária de inclusão. 
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