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Simpósio: 31 - CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: HISTÓRIA E 
PERSPECTIVAS DA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS CONSTITUIÇÕES 
 
RESUMO: Hodiernamente, pode-se dizer que o conceito de “Aldeia global” originalmente 
introduzido por Herbert Marshall na década de 1960 se referindo exclusivamente a ideia de um 
mundo interconectado e “desterritorializado” com o advento das “redes virtuais” de 
comunicação sem fio, assemelha-se muito ao efeito unificador dos novos consensos 
jurisprudenciais sobre os tradicionais conceitos de família, casamento, sexo, binaridade de 
gênero, que a aplicação das decisões transnacionais nas ordens jurídicas domésticas têm afixado 
quando reinterpreta-os à luz dos documentos e Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos 
mais recentes, bem como tendo em conta os avanços da medicina, tecnologia, sociologia e as 
mudanças que provocam na visão de mundo da sociedade civil, a fim de garantir às minorias 
estigmatizadas a igualdade de direitos. Em outras palavras, nota-se que foi a emergência por 
soluções mais adequadas sobre a transgeneridade, transexualidade, intersexualidade e a 
homossexualidade, que abarrotavam as cortes domésticas e as cortes transnacionais, 
compelindo-as a abandonar a tradicional postura isolacionista por uma pautada no diálogo com 
outras cortes. Assim, dessa mudança de comportamento, independentemente de qual seja o 
país-membro da União Europeia a ser analisado, constata-se dois paradigmas: Primeiramente, 
o fato de não apenas a jurisprudência das últimas duas décadas da Corte de Estrasburgo, como 
em B. v. France de 1992, Keegan c. Irlanda, de 1994, X, Y and Z v. the UK de 1997, Salgueiro 
da Silva Mouta v. Portugal, de 1999, Christine Goodwin v. the UK de 2002, I. v. the UK de 
2002, Van Kück v. Germany de 2003, Grant v. the UK, de 2006, L. v. Lithuania, de 2007, 
Schlumpf v. Switzerland, de 2009, V.C. v. Slovakia, de 2011, N.B. v. Slovakia, de de 2012, Y.Y. 
v. Turkey de 2015, Oliari and others v. Italy, de 2015, Taddeucci & McCall v. Italy, de 2016, 
Rana v. Hungary de 2017, A.P. Garçon and Nicot v. France de 2017, quanto a jurisprudência 
mais recente da Corte de Luxemburgo, Case C-13/94 de 1996, C-423/04, de 2006, C‑473/16, 
de 2018, C‑673/16, “Coman Case” de 2018, C‑451/16, de 2018, denotarem uma progressiva 
equiparação de direitos em benefício da Comunidade LGBTQI+, em especial, de um certo 
ativismo judicial a favor das pessoas trans, embora feito em marcha lenta (case-by-case), nunca 



 

antes visto nos julgados anteriores à década de 1990. Além disso, a postura aberta ao diálogo 
tem se apresentado como o vetor mais eficiente para fortalecer as democracias ocidentais, ao 
conferir às pessoas trans a mesma dignidade de tratamento em todos esses países mas sem 
desrespeitar as particularidades de cada cultura. Ademais, essa postura progressista em termos 
de direitos da Comunidade LGBTQI+ e aberta ao diálogo judicial transnacional parece ser uma 
tendência, já que as próprias cortes constitucionais alemã, no julgado de 10 de outubro de 2017 
e austríaca, no caso G 77/2018 de 15 de junho de 2018, abriram a seus nacionais a possibilidade 
optarem pelo terceiro gênero no registro de nascimento. Desses dois julgados, as pessoas 
intersex são as principais beneficiadas, eis que não se confundem com os casos de 
transexualidade. Além disso, no Brasil, neste ano, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.275 
e no RE 670.422, mostrou-se atento as mudanças internacionais e propenso ao diálogo 
transnacional ao fazer menção da jurisprudência das Cortes Europeias referente ao tema da 
transgeneridade. Neste cenário, fica ainda mais evidente a similaridade de problemas no 
desenho institucional da União Europeia e das instituições republicanas brasileiras, em especial, 
quando ambos lindam com temas complexos como a transgeneridade, a intersexualidade e a 
transexualidade. 
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