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Resumo: O presente trabalho busca compreender e vislumbrar 

os direitos dos transgêneros perante a Previdência Social diante 

da atual legislação brasileira, a qual ainda se encontra inerte e 

omissa quanto a recepção e reconhecimento do sexo dos transgê-

neros, o que denota a ofensa aos princípios da isonomia e digni-

dade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal de 

1988. O direito deve acompanhar as evoluções sociais e, neste 

sentido, a Previdência Social deve abarcar os transgêneros sem 

qualquer discriminação, superando a visão da legislação atual, a 

fim de se conceder aos transexuais o direito pleno aos benefícios 

previdenciários. Neste sentido, esta pesquisa se dedicou em vis-

lumbrar os conceitos de transgênero e transexuais buscando 

apresentá-los ao leitor, bem como o modo que a Previdência so-

cial interage com esses indivíduos, os quais ainda se encontram 

marginalizados perante a legislação, se mostrando necessária a 

aplicação dos Princípios Constitucionais da dignidade da pessoa 

humana e da isonomia.  
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Abstract: The present work seeks to understand and glimpse the 

rights of transgenders before Social Security in brazilian legis-

lation, which is still insert and silent about the reception and 

recognition of the sex of transgenders, which denotes the offense 

to the isonomy principles and human person dignity, enshrined 

in the 1988 Federal Constitution. The law must follow social de-

velopments and, in this sense, Social Security must embrace 

transgenders without discrimination, surpassing the vision of the 

current legislation, in order to Grant transsexuals the right of 

pensions benefits. In this sense,  this research focused on the 

concept of transgender and transsexuals seeking to present them 

to the reader, as well as how social security interacts with these 

individuals, who are still marginalized under legislation, if it is 

necessary to apply of the Constitutional Principles of the dignity 

of the human person and of isonomy. 

 

Keywords: transgender; social security right; constitutional prin-

ciples; isonomy; dignity of human person. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 comunidade LGBTIs+4 (Lésbicas, Gays, Bisse-

xuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e In-

tersexuais, termo popularmente conhecido como 

LGBT) sempre desempenhou árduos esforços no 

reconhecimento de seus direitos, muitas vezes 

 
4 O sinal de + é por vezes adicionado ao final para representar qualquer outra pessoa 
que não seja coberta pelas letras iniciais. Durante o texto se utilizará apenas a sigla 
LGBT+, vez que é a mais conhecida popularmente.  
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básicos, para se alcançar uma igualdade jurídica perante seus se-

melhantes.  

Muito embora haja uma evolução no direito brasileiro, 

como o reconhecimento da união estável e a possibilidade do 

casamento civil dentre pessoas do mesmo sexo e, por seguinte, 

a garantia à benefícios perante à Previdência Social, os transgê-

neros não possuem qualquer segurança face a Previdência. 

Com efeito, não há no Brasil uma legislação que benefi-

cie os transgêneros, resguardando o sexo que este escolheu, pois, 

atualmente, se um transgênero feminino (pessoa que nasceu com 

o sexo masculino e mudou para o feminino) requerer um bene-

fício perante a Previdência Social, em especial aposentadoria, o 

benefício será concedido se a pessoa atingir o tempo de contri-

buição e a idade pertencentes ao sexo masculino.  

Tal tratamento, em não garantir aos transexuais o reco-

nhecimento pleno do seu gênero, evidencia clara afronta aos 

princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa 

humana, consagrados no artigo 5º, caput, e artigo 1º, inciso III, 

ambos da Carta Magna de 1988, nesta ordem.  

Com isso, se buscou na primeira seção conceituar os 

transgêneros com fins a delimitar o foco da pesquisa, qual seja, 

os transexuais, bem como vislumbrar a primeira evolução no di-

reito ao grupo LGBT que foi o reconhecimento jurídico perante 

a sociedade com a possibilidade da troca do sexo no assento de 

nascimento.  

Na segunda seção, fez-se necessário esclarecer quais os 

benefícios previdenciários que mais são afetados pelo sistema 

binário, o qual delimita requisitos diferentes para a sua conces-

são ao homem e a mulher, tais como idade e tempo de contribui-

ção. 

Por fim, na terceira seção abordou-se os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da isonomia, vislumbrando a sua 

relação com a concessão do benefício previdenciário aos 

transgêneros de forma que estes não sejam discriminados.  
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Assim, o objetivo do presente trabalho é justamente 

abordar essa discussão, problematizando acerca do reconheci-

mento social dos transgêneros e a necessidade do Direito Previ-

denciário em incorporar este grupo, o qual encontra-se margina-

lizado perante a Previdência Social. 

 

1 CONCEITO DE TRANSGÊNERO 

 

Para a composição do trabalho é necessário distinguir 

quais indivíduos serão abordados na presente pesquisa, tendo em 

vista que para a ciência da psicologia e da medicina os transgê-

neros podem ser diferenciados de várias maneiras, como por 

exemplo, pelos transexuais, travestis, drag queens, transformis-

tas, crossdresser e inclusive os indivíduos não-binários.  

Nas palavras de Vacanti (p. 190-191): 
As distinções entre travestis, transexuais e drag queens já estão 

muito marcadas na apresentação visual desses sujeitos, e aca-
bam ainda mais sublinhadas caso observadas suas práticas so-

ciais. Além disso, a diferenciação entre um e outro grupo é 

constantemente requerida por esses sujeitos, que não preten-

dem confundir-se, mas, ao contrário, buscam uma espécie de 

diferenciação dentro da diferença, uma vez que o transves-

tismo, enquanto fenômeno está longe de ser a “norma” em 

nossa sociedade e mesmo dentro do universo homossexual. 

Nesse contexto, mais do que falar acerca das semelhanças entre 

esses sujeitos, que buscam não só se distinguirem entre si como 

desejam que os(as) outros(as) os(as) vejam de modos diferen-

tes, é necessário discorrer sobre as diferenças existentes entre 
eles. 

Nesse norte, importante ressaltar que cada gênero possui 

as suas características específicas, não se confundindo a pessoa 

do transexual com as demais, pois em relação ao primeiro há o 

caráter definitivo quanto à rejeição do seu aspecto físico, carac-

terística não presente nos demais. O indivíduo transexual tem 

como característica possuir o sexo biológico diferente do sexo 

físico. Peres (2001, p. 125) identifica que há uma inversão da 

identificação sexual, ou seja, o homem identifica-se como 
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mulher e vice-versa.  

Nas palavras de Siqueira e Pupo (2018, p. 199) percebe-

se que a transexualidade não se trata de uma situação passageira, 

mas algo concreto que na maioria dos casos nasce com o indiví-

duo e perdura até o fim da vida. Dessa forma, insta salientar, que 

a identificação do gênero pelo transexual passa por diversas al-

terações ao longo da vida, como físicas, psicológicas e jurídi-

cas,entretanto, a identificação do gênero se trata de um processo 

de autoconhecimento, que apesar de ser longo, é perpétuo.  

Estes indivíduos geralmente buscam por tratamento hor-

monal permanente e/ou cirurgia de redesignação sexual, bus-

cando uma interação física, emocional, social, espiritual e se-

xual. Ramnsey (1998, p. 32) esclarece que “a vontade de ter seu 

sexo alterado é o ponto mais característico na psique do transe-

xual. A doutrina reconhece que tal fato ocorre desde cedo”. 

Ressalta-se, por fim, que o transexual não se confunde 

com o travesti, pois o primeiro tem o desejo de modificar as suas 

características físicas através de cirurgia de redesignação sexual, 

já o segundo apesar de possuir características com o sexo oposto, 

não possui o desejo de realizar tal cirurgia. 

 

1.1 DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS TRANSGÊNEROS 

NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

O Brasil não é o único país a debater sobre as possibili-

dades e as necessidades de uma regulamentação que abarque es-

pecificamente o direito dos transgêneros face à Previdência So-

cial, todavia, tais discussões se restringem a países que permitem 

e reconhecem a mudança de gênero. No caso de inexistência 

desta possibilidade, a chance de defender a adequação das leis 

previdenciárias se restringe a não mais que meras expectativas. 

Torna-se, portanto, extremamente relevante levantar 

uma análise acerca dos países que, além de admitirem a altera-

ção do gênero, também possuem tratamento diferenciado entre 
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homens e mulheres, grande parte em razão das desigualdades 

sofridas pelo gênero feminino em relação ao gênero masculino. 

Neste sentido, para Nunes e Siqueira (2018, p.62 apud 

Fabeni e Agius, 2009), é essencial o tratamento igualitário para 

os transexuais para garantir a eficácia da segurança social e jurí-

dica, produzindo um esquema que forneça proteção tanto no as-

pecto legal quanto no aspecto organizacional, de modo que estas 

organizações assumam a responsabilidade de combater a discri-

minação aos transgêneros e formem um sistema de segurança 

social fundado no princípio da dignidade da pessoa humana e 

nas diretrizes constitucionais de cada país. 

O IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família)5 

aponta como um dos precedentes internacionais na seara previ-

denciária, o caso de um transexual nascido homem que durante 

a vida casou-se com uma mulher, e posteriormente se submeteu 

à cirurgia de alteração de sexo, sem, no entanto, alterar sua iden-

tidade no registro civil. Anos mais tarde, quando completados 

seus 60 anos, a mulher ao tentar se aposentar teve seu pedido 

negado sob a justificativa de que sendo registrada como homem 

precisaria de mais cinco anos de contribuição para ter direito ao 

benefício. Suscitado na Corte Europeia de Direitos Humanos, a 

Inglaterra foi condenada no ano de 2016 a conceder o benefício 

para a mulher trans segundo os critérios previstos para as mu-

lheres assim consideradas desde o nascimento (2018). 

Percebe-se que uma das primeiras manifestações a nível 

internacional possui histórico recente e pauta-se apenas a um 

caso específico. 

Ainda no âmbito internacional no ano de 2018, a OMS 

lançou nova Classificação Internacional de Doenças e Proble-

mas relacionados à Saúde – CID 11, onde retira do capítulo de 

doenças mentais o que classificava anteriormente como “trans-

tornos de identidade de gênero”. Atualmente, apesar de manter 

a classificação no rol de doença internacional, a OMS passou a 

 
5 Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/noticias/6711. 
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tratar o tema como “incongruência de gênero”, movido para o 

capítulo sobre saúde sexual. A entidade entende que manter a 

classificação na CID é de extrema importância haja vista a ne-

cessidade de garantir o atendimento de demandas específicas à 

população trans6. 

 

1.2 ANÁLISE SOB A ÓTICA BRASILEIRA 

 

Em consonância com o direito internacional, as poucas 

diretrizes alumiadas no direito brasileiro se compõe de manifes-

tações recentes e ainda pouco esclarecedores acerca de vários 

ramos do direito, entre eles, o Direito Previdenciário. 

Assim como em outros países, uma das primeiras con-

quistas concretizadas no Brasil deu-se através de decisão do Su-

premo Tribunal Federal quando deu provimento ao Recurso Ex-

traordinário (RE) 670.422 autorizando os transgêneros alterarem 

o nome no registro civil por meio da via administrativa, inde-

pendentemente da ocorrência de cirurgia de modificação do 

sexo, que por muitas vezes encontra outras dificuldades para 

ocorrer. Ainda, entendeu o tribunal que o direito pretendido 

abrangia não apenas os transexuais, mas a todos os transgêneros. 

O julgamento proferido pela maior corte jurídica do país 

ampliou o horizonte destas pessoas, tendo em vista que bastaria 

a partir de então, apenas a manifestação clara da vontade do in-

teressado em alterar o prenome e classificação do gênero. 

Com tal abertura, alguns estados brasileiros se manifes-

taram em termos de regularização e então o CNJ (Conselho Na-

cional de Justiça) publicou o Provimento 73/2018 onde dispõe 

diretrizes aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

reafirmando a necessidade da autodeclaração do interessado e da 

inexistência de processo judicial relativo à alteração do sexo ou 

do nome.  

 
6Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/06/oms-tira-
transexualidade-de-nova-versao-de-lista-de-doencas-mentais.shtml. 
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Entretanto, Costa e Pancotti (2017, p.17) aduzem que: 
o nome social, é um modo como aquele indivíduo se reco-

nhece, e como ela gostaria de ser reconhecida na comunidade, 
porém esse não altera os seus documentos pessoais e nem o 

gênero que ali está descrito, sendo que esse nome social não 

pode ser utilizado em todos os ambientes, e isso acaba a sub-

metendo a situações que a deixam em uma posição humilhante. 

A redesignação sexual, comumente conhecida como 

"mudança de sexo", é assunto que há mais tempo se encontra em 

debate, mas não menos envolvido em polêmicas, não apenas na 

seara jurídica, como também entre as ciências de psicologia e 

medicina. Porto coaduna que: 
A medida foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina 

brasileiro em 2002, apenas do fenótipo masculino para o femi-
nino, sendo que o SUS (Sistema Único de Saúde) começou a 

oferecer em 2008. Apenas em 2010 o processo de transforma-

ção do fenótipo feminino para o masculino começou a ser ofe-

recido pela rede pública. A Portaria nº 2.803, aberta em 2013, 

ampliou a acessibilidade aos transexuais e travestis estabele-

cendo uma idade mínima de 18 anos para os ambulatórios 

(como os hormonioterapias) e cirurgia de 21 anos. Em 2004, o 

Ministério da Saúde e a ANTRA (Articulação Nacional de Tra-

vestis e Transexuais) lançaram a campanha "Travesti e Res-

peito: já está na hora dos dois serem vistos juntos", decretando 

assim no dia 29 de janeiro, Dia de Visibilidade de Travestis e 
Transexuais (2019, p.107) 

A partir desta análise verifica-se que o Estado brasileiro 

caminha a passos lentos quando se trata do reconhecimento e da 

identificação de uma pessoa que se considera trans. Para o di-

reito previdenciário, o transgênero quando na qualidade de se-

gurado, atualmente possui amparo legal para retificar o CNIS 

(extrato previdenciário) junto ao órgão do INSS (Instituto Naci-

onal do Seguro Social), alterando seu nome social a fim de asse-

gurar seus direitos. 

A possibilidade ainda se prende a falta de normas espe-

cíficas no campo administrativo, por isso, importante que o se-

gurado providencie junto à autarquia, todas as alterações docu-

mentais a fim de discutir direitos previdenciários, entre eles, o 
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direito à aposentadoria. 

 

2.O SISTEMA BINÁRIO PARA A CONCESSÃO DOS BENE-

FÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

A evolução dos direitos sociais concernente a diversi-

dade sexual tem sido tema de debates jurídicos, mormente a in-

serção desses grupos como pessoas detentoras de direitos. Toda-

via, muito embora a nossa Constituição garanta a todos o direito 

à Seguridade Social e, consequentemente, à Previdência Social, 

o ramo previdenciário ainda se encontra inerte face o reconheci-

mento dos benefícios conforme o gênero do transexual. 

Para que se possa evidenciar a importância do reconhe-

cimento do sexo da pessoa trans, faz-se necessário, neste mo-

mento, distinguir os atuais benefícios que para serem concedidos 

levam em consideração o sexo do nascimento do segurado.  

Atualmente, o sistema utilizado pela Previdência Social 

é o binário, ou seja, os benefícios são concedidos em conformi-

dadecom o gênero do segurado. Pode-se encontrar essa dife-

rença logo na nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

201, §7º, o qual diferencia a concessão do benefício de aposen-

tadoria aos homens e as mulheres.  

Veja-se: 
Art. 201 - [...] 
§7º - É assegurada a aposentadoria no regime geral da previ-

dência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes con-

dições: 

I – Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos 

de contribuição, se mulher;  

II – Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher; reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, nestes inclu-

ídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesa-

nal(BRASIL, 1988). 

Dessa forma, partindo da Constituição Federal, podemos 
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analisar os benefícios previdenciários estabelecidos de acordo 

com o sexo do segurado, nas legislações infraconstitucionais. 

 

2.1 APOSENTADORIA POR IDADE 

 

Segundo Faro (1993, p. 27), a aposentadoria “resulta da 

perda da capacidade de trabalho em decorrência da idade. As-

sim, o sistema garante o direito à aposentadoria para homens 

com mais de 65 anos de idade e para mulheres com mais de 60 

anos de idade”.  

Com efeito, atualmente, o Regime Geral da Previdência 

Social (RGPS), conforme dispõe o artigo 25 da Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, concede tal benefício aquele que tiver com-

pletado o período de carência de 180 meses de contribuição e 

com idade de 65 (sessenta e cinco) anos para os homens e 60 

(sessenta) para as mulheres.  

Aos trabalhadores rurais, a regra supramencionada é mo-

dificada, tendo em vista que, apesar deprecisarem versar as mes-

mas 180 contribuições, a idade para se aposentarem é reduzida 

em 05 (cinco) anos, ou seja, os homens necessitam possuírem 60 

(sessenta) anos, e as mulheres com 55 (cinquenta e cinco) anos, 

consoante o disposto no § 1º, do artigo 48 da Lei nº 8. 213/91. 

A Constituição Federal de 1988 incluiu socialmente o 

trabalhador rural, uma vez que considerou as condições em que 

são exercidas as atividades laborais, reduzindo a sua idade para 

a concessão da aposentadoria. De igual modo, considerando a 

igualdade de condições entre estes trabalhadores e os urbanos e 

ponderando por respaldar a dignidade humana, determinou que 

nenhum benefício, inclusive ao trabalhador rural, fosse pago em 

valor menor à um salário mínimo.  

Abreu (2016, p. 281) explica que: 
Antes da Constituição de 1988, o lavrador só teria acesso pleno 
à cobertura previdenciária se migrava em definitivo para a ci-

dade e obrinha um emprego urbano formalizado na manufatura 

ou na indústria, únicos postos de trabalho então acessíveis a 
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quem não dispunha de nenhuma qualificação. Caso contrário, 

continuaria protegido pela precária previdência rural, como 

boia-fria. (ABREU, 2016, p. 281). 

Ainda, tem-se no artigo 51 da Lei nº 8.213/91 que 

quando o segurado tiver cumprido o tempo de carência de 180 

(cento e oitenta) contribuições e 70 (setenta) anos, se do sexo 

masculino, e 65 (sessenta e cinco) anos se do sexo feminino, a 

empresa poderá requerer a sua aposentadoria. Trata-se da apo-

sentadoria compulsória, ou seja, obrigatória. 

 

2.2 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Neste benefício não temos o fator idade como determi-

nador para a concessão da aposentadoria, tendo em vista que 

para a concessão basta que o segurado homem verse 35 (trinta e 

cinco) anos de tempo de contribuição, e a segurada mulher 30 

(trinta) anos de contribuição.  

Camarano e Fernandes (2016, p. 287) explicam que: 
[...] a aposentadoria por tempo de contribuição não exige uma 

idade mínima, o que leva a que as pessoas se aposentem muito 

jovens. Como o Brasil é um dos cinco países do mundo que 

não exigem idade mínima, atualmente este tema está em dis-

cussão para as aposentadorias por tempo de contribuição.  

 

2.3 APOSENTADORIA AOS PROFESSORES 

 

Encontra-se disposto no artigo 56 da Lei nº 8.213/91 que: 
O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte 

e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério 

poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefí-

cio, observado o disposto na Seção III deste Capítulo. 

Assim, aquele segurado que se dedicou a lecionar será 

beneficiado com a redução do tempo de contribuição, com pata-

mares diferentes em se tratando de mulher ou homem. Observa-

se que nesse benefício também não há idade mínima para a con-

cessão do benefício, apenas o preenchimento do tempo de 
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carência de acordo com o seu gênero.  

Cumpre ressaltar, que tal disposição também se encontra 

na Constituição Federal em seu §8º, do artigo 201, o qual, con-

forme acima disposto, foi reproduzido pela legislação previden-

ciária. 

 

2.4 APOSENTADORIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 

Ainda, é disposto na Constituição Federalno artigo 201, 

§1º, que: 
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para 

a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral 

de previdência social, ressalvados os casos de atividades exer-

cidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física e quando se tratar de segurados portadores 

de deficiência, nos termos definidos em lei complementar 

(grifo nosso). 

Assim, com fins a regulamentar esta disposição constitu-

cional, a Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, trouxe 

em seu artigo 3º que: 
É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao se-

gurado com deficiência, observadas as seguintes condições:  

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se 

homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com 

deficiência grave;  

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se 
homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segu-

rado com deficiência moderada;  

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se 

homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segu-

rado com deficiência leve; ou  

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta 

e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau 

de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contri-

buição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de defi-

ciência durante igual período.  

Assim, estabeleceu idades e tempo de contribuição de 

forma diferenciada ao portador de deficiência, o qual foi 
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conceituado como sendo aquele “[...] que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas”. 

 

3 DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E 

A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO ORDENAMENTO 

JURÍDICO AOS TRANSGÊNEROS 

 

Como se percebe pela exposição acima, a Previdência ao 

analisar o pedido de concessão dos benefícios supra especifica-

dos, leva em consideração o sexo de nascimento do segurado, 

excluindo qualquer interpretação extensiva quanto aos transgê-

neros.  

Categoricamente, o grupo LGBT+ sofre com a discrimi-

nação e, nesta seara, luta a fim de preservar os seus direitos hu-

manos e fundamentais, os quais, por muitas vezes são rechaça-

dos pelo ordenamento jurídico e pela sociedade.  

Nesse sentido, é importante exaltar que apesar da nossa 

Constituição recusar qualquer tipo de discriminação, o que se vê 

atualmente é a dificuldade da pessoa LGBT+ em conseguir atin-

gir a plenitude de seus direitos e exercê-los de forma integral, 

sem qualquer causa que a desabone.  

Veementemente, percebe-se que assim como o Direito 

Civil caminha a passos lentos e empurrado pelo judiciário com 

o objetivo de se reconhecer direitos aos LGBTs, o Direito Pre-

videnciário também se encontra ocioso em abraçá-los, em espe-

cial aos transgêneros. 

 

3.1 PRINCÍPIO DA ISONOMIAE DA DIGNIDADE DA PES-

SOA HUMANA 

 

Acerca dos princípios constitucionais, vale destacar que 
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a Constituição Federal de 1988, nas palavras de Lenza (2005), 

destaca-se por seu objeto e princípios fundamentais orientadores 

de sua aplicação, pois, através dela se tem as garantias mais bá-

sicas inerentes ao ser humano, como o direito à vida. 

Nessa toada, surge a importância do princípio da isono-

mia7, consagrado no artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição 

Federal, o qual prescreve que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza.  

Muito embora, a nossa Constituição consagre esta má-

xima, notamos que há a total dissidia do ordenamento jurídico 

infraconstitucional em garantir efetivamente essa igualdade de 

tratamento perante os transgêneros, faltando, portanto, uma 

igualdade substancial. Lenza (2005, p. 521) adverte que se deve: 
[...] buscar não somente a aparente igualdade formal (consa-

grada no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igual-
dade material, na medida em que a lei deverá tratar igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas de-

sigualdades.  

Chimenti et al. (2005, p. 59)menciona queo princípio da 

isonomia é o direito da igualdade consubstanciado na exigência 

destinada ao legislador que, na elaboração da lei, não poderá fa-

zer nenhuma discriminação, inclusive as atentatórias aos direitos 

e liberdades fundamentais.  

No presente estudo, se evidencia que a Previdência So-

cial, em contrapartida ao disposto Constitucional, nega aos 

transgêneros o reconhecimento de benefícios com o gênero es-

colhido por este. Aqui está a patente ofensa ao princípio Consti-

tucional da isonomia.  

De fato, o princípio da isonomia é afetado pela omissão 

legislativa, uma vez que é ausente uma correlação lógica entre o 

fator discriminatório e o tratamento jurídico em face da desigual-

dade apontada, sendo que, a falta de norma jurídica que preserve 

o direito do transgênero em receber benefícios conforme o sexo 

escolhido, e não o de nascimento, caracteriza uma discriminação 

 
7 O princípio da isonomia também é conhecido como princípio da igualdade. 
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negativa.  

Ressalta-se que, o certo seria uma discriminação posi-

tiva, mormente a necessidade em se conceder a estes indivíduos 

os benefícios previdenciários com critérios muito além do ele-

mento físico. Para Araújo e Nunes Júnior (2001, p. 93), essa dis-

criminação positiva serviria, em determinadas hipóteses, para 

proteger determinado grupo de pessoas, o qual está inserido em 

uma realidade histórica de marginalização social. Como se vê, 

tal definição se enquadra aos transgêneros.  

Quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, pre-

visto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, este é fun-

damento basilar para o Estado Democrático de Direito, orien-

tando a construção e a interpretação do sistema jurídico brasi-

leiro (ARAÚJO, 2000, p. 102). 

Em seus estudos, Oliveira (2003) aponta que todo ho-

mem é digno em si, sendo que, a dignidade possui caráter apa-

nhado das circunstâncias históricas, possuindo, portanto, axiolo-

gia aberta. Todavia, o autor esclarece que se chega a um conceito 

acerca do princípio, levando-se em conta o mínimo existencial 

suficiente para propiciar ao indivíduo uma vida digna.  

Portanto, o Estado deve combater qualquer forma de dis-

criminação, protegendo o valor social dos princípios da isono-

mia e da dignidade da pessoa humana, agindo de forma ativa 

perante as desigualdades e injustiças, ante a necessidade de pro-

teger os grupos vulneráveis.  

O legislador ao não conceder direitos aos transgêneros 

está violando o princípio da dignidade humana, pois, nega a este 

grupo a igualdade e a justiça esperada do Estado Democrático 

de Direito, em especial pelo fato do Direito Previdenciário atri-

buir aos transgêneros benefícios de acordo com o sexo de nas-

cença, fazendo parâmetro apenas por condições físicas. Res-

salta-se que, a legislação previdenciária ignora a condição pa-

tenteada juridicamente (com a mudança de nome e documentos) 

e socialmente.  
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Para Araújo (2000, p. 104) a dignidade da pessoa hu-

mana reveste-se de princípio necessário e básico para a sua pro-

teção constitucional e, ainda, questiona se poderia o Estado im-

pedir a felicidade plena do indivíduo ao negá-lo o reconheci-

mento do seu gênero, uma vez que, ocorreria nesta situação, uma 

marginalização de sua condição como ser humano. 

 

3.2 A OMISSÃO LEGISLATIVA E A INSEGURANÇA JURÍ-

DICA 

 

Conforme já exposto, não há uma legislação que abarque 

os transgêneros e os dê a permissão de conseguirem os benefí-

cios previdenciários de acordo com o seu sexo de escolha, mas 

sim, apenas com o sexo de nascimento.  

Cabe mencionar que, a Previdência prescreve que para 

ser segurado precisa estar em uma das categorias de contribu-

inte, quais sejam: empregado, empregado doméstico, contribu-

inte individual, avulso, segurado especial e o segurado faculta-

tivo.  

Percebe-se que, pelo exposto acima, qualquer trabalha-

dor, se cumpridos os requisitos legais, pode requerer a concessão 

de benefícios. Ocorre que, a realidade é outra para os transgêne-

ros, tendo em vista que para eles as regras são diferentes, isto 

porque, muito embora os transexuais tenham efetuado a troca de 

gênero e modificado seus documentos pessoais, a previdência 

irá se valer do sexo de nascimento do transgênero. 

Essa circunstância identifica uma insegurança jurídica a 

este grupo, o qual constantemente precisa recorrer ao judiciário 

para suprir a omissão legislativa e resguardar a sua dignidade 

humana. Nesse diapasão, Quadrini e Venazzi (2016, p. 47) afir-

mam que “resta ao Poder Judiciário preencher as lacunas exis-

tentes, para que os transexuais tenham acesso aos direitos garan-

tidos pela Constituição, como qualquer outro cidadão”. Polezze 

(2015, p. 294) também menciona que “por óbvio, a pendência 
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de discussão judicial sobre assuntos tão importantes vem confir-

mar a insegurança jurídica que impera no tema”. 

Diante disso, temos um grave problema no âmbito do or-

denamento jurídico, pois na omissão no legislador abrem-se por-

tas à discriminação e tratamento desigual perante os demais no 

âmbito da Previdência Social, evidenciando o caráter segrega-

tivo ao trabalhador submetido à cirurgia de designação de sexo. 

 

3.3 DO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

AOS TRANSGÊNEROS 

 

Surge, então, o questionamento no sentido de como seria 

realizado o cômputo do tempo de contribuição aos transgêneros. 

Apesar do indivíduo, por muitas vezes, manifestar de 

forma tardia a sua escolha por trocar de sexo ou o seu interesse 

pelo reconhecimento do gênero oposto ao do seu nascimento, 

este não deve ser punido por não ter procurado assistência mé-

dica e jurídica depois de adentrar ao sistema da Previdência So-

cial como segurado.  

Assim, ao transgênero deve ser resguardado o direito de 

cômputo proporcional entre o período que se reconheceu juridi-

camente a sua condição com o outro sexo e o período em que 

estava cadastrado perante a previdência com o sexo de nasci-

mento. Dessa forma, se respeitaria a dignidade humana e o reco-

nhecimento jurídico e social do indivíduo trans, tal como os co-

fres da previdência não seriam afetados, tendo em vista que a 

fonte de custeio seria preservada.  

Em debate ao I Congresso Brasileiro do IBDFAM de Di-

reito das Famílias e Direito Previdenciário8, ocorrido em junho 

do ano de 2018, o procurador federal do Rio de Janeiro Társis 

Nametala Sarlo Jorge confirma esse entendimento, mencio-

nando que: 
É equânime que se contabilize o tempo e a idade de forma 

 
8 Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/noticias/6711. 



_130________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

proporcional, do período em que aquele ser humano é conside-

rado juridicamente homem e do período em que ele é conside-

rado juridicamente mulher. Uma regra de três simples em que 

vai se chegar a uma quantidade de anos de contribuição.  

E ainda esclarece que tal procedimento “protege o inte-

resse da pessoa, garante os direitos fundamentais e não causa um 

eventual desequilíbrio financeiro da previdência social”.  

Conclui-se que não há que se falar em prejuízo aos de-

mais segurados ou para o próprio sistema previdenciário, tendo 

em vista que a concessão dos benefícios aos trans estaria total-

mente resguardada, conforme o entendimento acima e, também, 

daria respaldo aos seus direitos fundamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender os transgêneros como pessoas passivas de 

direitos, contribuiria para uma atenuação das desigualdades, per-

fazendo uma sociedade justa, equilibrada e com diversidade. To-

davia, não é o que encontramos nos dias atuais, pois, a Previdên-

cia Social é inerte quanto ao respeito ao gênero escolhido por 

aquele que passou por cirurgia de mudança de sexo, especial-

mente por conceder benefícios pautada no gênero de nasci-

mento.  

O tratamento discriminatório relacionado aos transgêne-

ros assola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa 

humana, uma vez que nega a estes indivíduos o reconhecimento 

do seu gênero, ferindo o seu bem-estar e até mesmo a sua própria 

existência, ainda, a omissão legislativa derruba o reconheci-

mento social daquele que constantemente luta por seu espaço na 

sociedade a fim de conseguir aclamar de forma dignidade e res-

peitosa o gênero pelo qual ele(a) se reconhece.  

A crítica versada acerca da exclusão dos Direitos Previ-

denciários aos transgêneros se mostra pertinente, tendo em vista 

a necessidade de se assegurar a todos uma existência digna, 

sendo que, a mora legislativa apenas evidencia a afronta aos 
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princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

isonomia.  

Atualmente, vislumbra-se a necessidade da criação de 

elementos aptos a assegurar aos transgêneros a sua inserção no 

plano previdenciário de forma completa, sem discriminações e 

garantindo a sua tranquilidade social com o reconhecimento de 

seu gênero e acabando com a insegurança jurídica posta em de-

corrência da omissão legislativa. 
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