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RESUMO: O Estado da Costa Rica apresentou uma solicitação de opinião consultiva perante 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) a fim de que o referido órgão se 
manifestasse a respeito dos direitos das pessoas no que se refere à identidade de gênero e 
orientação sexual. O presente trabalho, que tem por objeto a opinião consultiva 24 da Corte 
IDH, pretende analisar se o Sistema Interamericano de Direitos Humanos reconhece direitos às 
pessoas em razão da identidade de gênero e orientação sexual. Objetiva, ainda, analisar se é 
convencional a exigência do devido processo jurisdicional, sem acesso à via administrativa, das 
pessoas que desejam mudança de nome por questão de identidade de gênero. Além disso, visa 
investigar se o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já se manifestou sobre o tema. A 
metodologia utilizada foi pesquisa documental e análise dos precedentes da Corte IDH (tais 
como os casos Atala Riffo y Niñas vs. Chile e Duque vs. Colômbia e Perozo y otros Vs. 
Venezuela e Ríos y otros vs. Venezuela) e do Tribunal Europeu para os Direitos Humanos 
(casos Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal, L. y V. Vs. Austria; S. L. Vs. Austria; E.B. Vs. 
Francia; Identoba y otros Vs. Georgia; Goodwin Vs. Reino Unido). A Corte IDH reconheceu, 
de acordo com seus precedentes, haver violações de direitos das pessoas tanto em razão da 
identidade de gênero quando de orientação sexual. O próprio texto do documento recorda que 
tanto o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas quanto o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) já têm manifestado 
preocupação com os casos de violência praticada contra pessoas por sua orientação sexual e 
identidade de gênero. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, de acordo com seus 
precedentes, também já se manifestou no sentido de entender que a orientação sexual e a 
identidade de gênero estão protegidas pelo Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos 
Humanos e das Liberdades Fundamentais (art. 14), na categoria “outra condição”. Em 
conclusão, a Corte IDH reconheceu o direito das pessoas realizaram mudança de nome por 
questões de orientação sexual e identidade de gênero, direito que deve ser estendido para 
crianças e adolescentes, de acordo com a normativa pertinente à matéria. Reconheceu, ainda, 
que os Estados devem realizar esforços no sentido de reconhecer a identidade de gênero 
autopercebida pelas pessoas através de procedimento confidencial administrativo ou notarial e 
gratuito, portanto, não jurisdicional. A referida opinião consultiva está de acordo com os 
precedentes dos sistemas regionais de proteção de Direitos Humanos, tanto Interamericano 
quando o Europeu e, além disso, está em consonância com o entendimento de órgãos do sistema 
global de proteção dos Direitos Humanos. 
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