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REGRAS PREVIDENCIÁRIAS:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VS.
ASSISTENCIAL



 Aposentadoria por idade (B41) e aposentadoria por tempo de
contribuição, inclusive cômputo do tempo especial (B42)
 IDADE HOMEM 65 ANOS, M 60.
 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO HOMEM 35 ANOS, M 30.
 REGRAMENTO 86/96 É PARA B42 SEM FATOR
PREVIDENCIÁRIO.
 CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL – FATOR 1,4H; 1,2M.
 Benefício assistencial (B88) não apresenta diferenças
 H/M
65
ANOS,
MISERABILIDADE.
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DEMONSTRADA

TRANS E O DIREITO
PREVIDENCIÁRIO – CENÁRIO
LEGISLATIVO


 A legislação previdência é totalmente omissa em relação
aos transexuais, inclusive a “Nova Previdência” – aqueles
indivíduos que se reconhecem como sendo de um
gênero diverso daquele sexo designado ao nascer.

 A explicação estereotipada é de "uma mulher presa em
um corpo masculino" ou vice-versa, ainda que muitos
membros da comunidade transexual, assim como pessoas
de fora da comunidade, rejeitem esta formulação.
 A lei que regula os benefícios do INSS deveria prever
regras específicas e garantir direito dos transexuais a se
aposentarem de acordo com a identidade reconhecida.
Em virtude dessa negligência legislativa, a solução
encontrada é acionar o Poder Judiciário para resolver a
questão.

AVANÇO JURÍDICO – SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA


 O direito dos transexuais à retificação do prenome e do
sexo/gênero no registro civil não é condicionado à
exigência
de
realização
da
cirurgia
de
transgenitalização.

 Trata-se de novidade
jurisprudência exigia a
transgenitalização.

porque, anteriormente, a
realização da cirurgia de

 Nesse sentido: STF. Min. Edson Fachin, ADI 4275, j. em
01/03/2018 (Info 892).
 Nesse sentido: STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.739-RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/05/2017 (Info
608).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CASO CONCRETO


julgou parcialmente

 A sentença que
procedente a
pretensão deduzida na inicial para determinar a alteração
do prenome da autora conforme requerido. Por outro
lado, o pedido de retificação do sexo masculino para
feminino foi rejeitado, tendo em vista a não realização da
cirurgia de redesignação sexual.

 No exercício da missão constitucional de guardião e
intérprete último da legislação federal infraconstitucional,
o STJ funciona como verdadeiro "Tribunal da Cidadania",
cabendo-lhe considerar as modificações dos usos e
costumes da sociedade quando do julgamento de
questões relevantes, observada a força normativa dos
princípios constitucionais fundamentais que funcionam
como vetores interpretativos e meios integrativos de todo
o sistema jurídico nacional.

IDENTIFICAÇÃO DE TRANSEXUAL –
CASO CONCRETO



 M. D. L. R., pessoa maior de idade que se identifica como transexual
 mulher, ajuizou ação de retificação de registro de nascimento para troca
de prenome e do
 sexo masculino para feminino. Na inicial, narrou que, desde sua tenra
idade, embora
 nascida com a genitália masculina e nesse gênero registrada, sempre
demonstrara atitudes
 de criança do sexo feminino, o que levou seus pais a procurarem
atendimento psicológico.
 Afirmou que, confirmada a inadequação da identidade biológica à sua
condição psicológica,
 fora diagnosticada como portadora de "transtorno de identidade de
gênero", conforme
 nomenclatura dada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSMIV), o que viabilizou seu ingresso no Grupo PROTIG
(Programa de Identidade de Gênero)
 do Hospital das Clínicas de Porto Alegre.

GARANTIA AO DIREITO
PREVIDENCIÁRIO DA TRANS



 A identidade de gênero passou a ser protegida no âmbito internacional
pela Comissão Internacional de Juristas e pelo Serviço Internacional de
Direitos Humanos em 2006, sendo o Brasil signatário (Princípios de
Yogyakarta).

 Nesse cenário, após a realização da mudança do nome/sexo com o devido
registro em cartório, consequentemente, deverá requerer a correção do
nome/sexo perante o INSS. Para que isso ocorra, deverá apresentar os
documentos que comprovem tal condição, independentemente de
realização de cirurgia.
 Necessário se faz atribuir aos transexuais, assim como ocorre com todos
os cidadãos brasileiros, o direito de se aposentar conforme o sexo
adequado !
 Isso determinará que se aplique a legislação previdenciária atual em
relação ao “sexo retificado” e não ao “sexo biológico” – o que
demandaria “vantagem previdenciária” somente à “transexual feminina”
(redução de idade).

FUTURO INCERTO ! A LUTA PELOS
DIREITOS SOCIAIS É DE TODOS NÓS
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