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PROJETO DE LEI Nº 783/2021 

AUTOR(A): Capitão Assumção 

EMENTA: Fica determinado que o sexo biológico será o único critério 

definidor para o uso de banheiros de instituições públicas, privadas e estabelecimentos 

comerciais e congêneres, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 783/2021, de iniciativa do(a) Exmo(a). Sr(a). 

Deputado(a) Capitão Assumção, encaminhado a esta Procuradoria Geral para análise, 

em atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução Nº 

2.700/2009).  

Realizada a distribuição, o Sr. Procurador designado ofereceu Parecer 

Técnico a respeito da matéria (fls. 19/23), em conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. 

Coordenador da Setorial apresentou opinativo (fls. 25/26), com fulcro no art. 10, inciso 

I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

A presente proposição legislativa visa estabelecer que o sexo biológico será 

o único critério definidor para o uso de banheiros de instituições públicas, privadas e 

estabelecimentos comerciais e congêneres, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

A título de complementação, cabe registrar o entendimento de que a 

proposição incorre em vício de inconstitucionalidade formal orgânica, por usurpação à 

competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Isso porque, em suma, o 

projeto de lei pretende estabelecer regras restritivas a direitos fundamentais, que 

afetam diretamente os direitos da personalidade relativos ao nome, à dignidade, à 

igualdade, à liberdade, e à privacidade.  

Ao estabelecer tratamento discriminatório entre pessoas que se identificam 

com o sexo biológico e pessoas transexuais, é certo que essa matéria resulta na 
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restrição de direitos fundamentais da personalidade, restrição a qual só poderia ser 

imposta por meio de eventual edição de legislação federal (em geral, a regulação do 

tema é realizada no âmbito do Código Civil1 e da Lei de Registros Públicos), segundo 

que prevê o art. 22, inciso I, da Constituição da República. 

Ademais, sob o ponto de vista da constitucionalidade material da proposição, 

é oportuno ressaltar que a questão do reconhecimento da identidade de gênero a 

pessoas transexuais já foi extensamente debatida no âmbito da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal.  

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, o 

Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de alteração de nome e gênero no 

assento de registro civil, mesmo sem a realização de cirurgia de redesignação de sexo, 

e independentemente de decisão judicial. 

O acórdão da Suprema Corte foi assim ementado: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. 

ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. 

POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À 

DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO 

OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU 

PATOLOGIZANTES. 

1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão 

de gênero.  

2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca 

de constituí-la.  

3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante 

daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em 

                                                 
1
 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 

não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

  Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 

prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
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declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à 

alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via 

administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e 

laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao 

livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente. 

A transfobia, juntamente com a homofobia, foi equiparada ao crime de 

racismo, até que o Congresso Nacional edite lei que criminalize atos dessa natureza. 

Na decisão, tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO 26) e do Mandado de Injunção (MI 4733), o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos 

atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT.  

Além disso, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, em diversos 

processos, acerca de normas locais que vedam o ensino sobre diversidade de gênero. 

No exame conjunto das ADIs 5537, 5580 e 6038 e das ADPFs 461, 465 e 600, foram 

julgadas inconstitucionais uma lei de Alagoas que instituiu o programa “Escola Livre” e 

três normas municipais que proibiam o ensino sobre questões de gênero e sexualidade 

na rede pública. 

A partir de tais precedentes, resta evidente a impossibilidade de se adotar 

medidas (ainda que de cunho legislativo) voltadas a cercear o direito à igualdade 

enquanto reconhecimento de determinada identidade. A igualdade como 

reconhecimento representa uma terceira dimensão do direito à isonomia (somando-se 

às ideias de igualdade formal e material) e representa a proteção que deve ser 

conferida pelo ordenamento jurídico aos grupos minoritários contra todas as formas de 

discriminação, reconhecendo-se sua identidade e suas diferenças, sejam de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras, com fundamento no art. 3º, inciso IV, da 

Constituição Federal. 

Diante do exposto, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, acolho parcialmente as conclusões do Parecer Técnico e 

do opinativo da Coordenação da Setorial, com base nos fundamentos apresentados, e 

opino conclusivamente no sentido da inconstitucionalidade formal e material do 
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Projeto de Lei nº 783/2021, por ofensa ao disposto no art. 22, inciso I, da Constituição 

Federal, bem como por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, inciso III), da vedação à discriminação odiosa (art. 3º, inciso IV), da igualdade (art. 

5º, caput), da liberdade e da privacidade (art. 5º, caput, e X). 

Em 13/06/2022. 

Ricardo Benetti Fernandes Moça 
Procurador Geral em exercício 

(Art. 9º, inciso I, da LC nº 287/2004) 

 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350030003900390031003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-06-13T13:53:10-0300




