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1. · 0 Municipio de Juiz de Fora interpos r~curso contra decisao 
que deferiu antecipa~ao dos efeitos da tutela e determinou o fornecimento de tratamento de 
depila~ao a laser, para retirada de pelos da face, a , 

nome social Bruna, sob pena de pagamento de multa dhiria. Sustentou · a inexistencia de 

demonstra~ao do dano i~repan1vef ou de diffcil repara~Ao, bern como a ausencia de 

verossimilhan~a da alega~ao. 

2. A decisao ora recorrida deferiu ao autor u.m tratamento de 

depila~ao a laser, a ser acompanhado pelos profissionais da equipe multidisciplinat que o 

assiste desde o inicio de sua readequa~o sexual: 

Nao se tern duvidas de que o inusitado do pedido possa vir a 

suscitar debates acalorados e ate vir a servir injustamente de motivo de pilherias de setor~s 

mais conservadores. No entanto, a analise do pleito deve se dar longe do veu do· preconceito, 
. . 

atentando,.se para os aspectos juridicos e considerando a hist6ria de vida do autor, a qual, 
sem duvidas, esconde urn enorme drama social e particular." Uma realidade inerente a 
complexa sociedade em que se viv~ e que nao pode passar. despercebida aos olhos do 
Estado. 

Como se ve da c6pia da decisao de f. 136/138, a jufza se baseou nas 

condi~6es ffsicas e psicol6gicas do paciente, que autorizariam a invoca~ao da prote~ao 
ampla a saude, prevista nos artigos 5°, · 6° e 196 da Constitui~ao. Partiu-se do principia de 
que a ga!antia aguele direito devera ser dada em sua mais ampla extensao, incluindo-se nao 
s6 os medicamentos diretamente ligados ao · combate de doen~as, mas tambem os 

complementos necessarios ao sucesso do tratamento medico, sem os quais nenhum resultado 

proveitoso ao· paciente se obtera. Em ultima analise, equiparou-se o pedido as demandas em 

que se pleiteia cirurgia plastica, cada vez mais numerosas no SUS e que tern por fim ultimo 

a ~elhoija da qualidade · de vida do paciente. Frisou-s.e, na oportunidade, que nenhuma 

dessas medidas sao autorizadas de forma imotivada, estandiS\ sempre amparadas por rigorosa 

avalia~a~ de profissiOnais de saUde, medicos e psic6logo~-
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Por mais futil que se possa parecer, em principia, a autorizac;ao de 

urn tratamento estetico, a deci~ao impugnada prestigiou o suporte dado pelos medicos que ja 

assistiram o autor, salientando-se a exis_tencia de relat6rios ass1nados por medico psiquiatra 

do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, e por sua medica dermatologista, segundo a 
qual o recorrido padeceria de urn mal semelhante a doenc;a denominada "hirsutismo", 

causadora de pelos indesejaveis no rosto das mulheres. 

A irresignac;§o do ente federativo contra o deferimento do 

tratamento passa pela tese de que a medida nao seria amparavel par tutela antecipada - par 
lhe faltarem os requisitos de irnprescindibilidade e de urgencia - ,bern como pelo fa to de que 

a juiza teria partido de urn sofisma falso a justificar a decisao. Segundo o Municfpio, tendo 

em vista que o au tor ainda nao e uma mulher por completo, pais nao fez . a cirurgia 
transformadora, nao se poderia dizer que ele padeceria de urn mal exclusivamente feminino, 

previsto pelo legislador como autorizador de assistencia gratuita, o que tornaria a decisao 

carente de fundamento legal e at~ mesmo 16gico, tornando-a altamente reprovavel. 

No que diz respeito ao primeiro ponto - a urgencia da medida - e 
certo que o tratamento deferido nao tern, par fim ultimo, salvar a vida do autor. Todavia, o 

conceito de urgencia na antecipac;iio de tutela, ao contrario do que sustenta o Municipio, nao 
se limita as situac;oes em que a vida humana esta diretamente pasta em risco. Em verdade, o 
instituto visa a proteger todos os casas em que a· efetivac;ao de urn direito esta diretamente 

ligada a garantia de seus condicionantes, independentemente de se tutelar, de imediato, a 

vida do jurisdicionado. Nesse contexto, a decisao prestigiou o correto entendimento de que o 

tratamento almejado .pelo autor faz parte de uma serie de etapas para a construc;ao do· 

individuo. Ademais, a sua urgencia se alia ~ imprescindfvel ne~essidade de realizac;ao, uma 
vez que o resultado final almejado nao prescinde da completude estetica, sem a qual o 
indivfduo jamais adequara o seu psiquismo a sua ~orma ffsica. ,. 

Mais uma vez, e importante salientar que a decisao se calcou em 

pareceres medicos favoraveis a cirurgia de mudanc;a de sexo, nao se tratando, portanto, de 

decisao insuficientemente motivada. Desnea;ssario seria dizer que outro deveria ser o 

posicionamento de qualquer 6rgao julgador se se tivesse requerido tao somente a depilac;ao a 
laser fora de urn contexto de transexualidade em curso, compr~vadamente destinado .a fins 

e~h~ticos e embelezadores. 0 juizo nao quis prestigiar a , vaidade humana pu~t'·) 
stmplesmente, uma vez que a situac;ao fati~ aponta para a existencia de urn indiv~ 
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pronto para a mudan<;a de sexo em sua forma de interven<;ao cirurgica mais radical, apoiado 

pelo proprio SUS, e que, munido de uma coragem inerente a poucos; se disp6e a encarar os 

.percal<;os m~dicos e psicol6gicos que tal desafio ll}e imp6e. 

Em epocas em que a discussao dos direitos das rninorias ocupa 

grande espa~ na midifl e em debates jurfdicos 'e acadernicos, e natural que uma decisao de 

tal natureza cause estranheza e I eve seu leitor mais desa~ento· a crer que se estao abrindo as 

portas do sus para pedidos .desarrazoados, 0 que nao e 0 caso. 0 que ora se busca e garantir 

por completo ao indivfduo o direito a sua identidade mais basica, que e a do genero, sem a 

qual ele jamais definira quem ele sera e que papel ocupara na sociedade .. Sen do assim, nao e 
pertinente dizer que a. decisao incorreu em urn sofisma equivocado ao igualar o mal do autor 

ao "hirsutismo", eleito pelo Iegislador para ser .tratado pelo SUS. Pela tese do recorrente, 

uma vez que a cirurgia de mudan<;a de sexo ainda nao teria sido feita, o · transexual nao 

poderia se beneficiar de urn entendimento legal exclusivo do genero a que nao pertence, pois 

ele ainda nao poderia ser considerado uma mulher para todos os fins de direito. 

Tal 16gica soa perversa e se afasta do irrepan1vel caniter humanista 

que permeou a decisao impugnada, em todos os seus aspectos. De nada adiantaria se garantir 

a mudanc;a de sexo se nao fosse concedido ao indivfduo o atendimento a' outras 

necessidad.es, tipicas da sua adequa<;ao ao genero a que se111:pre pertenceu psicologicamente, 

em descompasso com o corpo que a biologia lhe deu. 0 recorrente quer fazer crer que se 

trata de urn procedimento puramente estetico, sem importancia, fora de contexto, 

desconsiderando o fato not6rio de que, por tras da aparencia do transexual, esconde-se urn 
hist6rico de humilha<;ao e de forte rejei<;ao por parte da sociedade. Tentar minorar a dor 
desse indescritfvel sentimento de inadequa<;ao social no encontro do cidadao com sua 

verdadeira identidade e garantir o direito a saude, cumprindo-se urn dever do Estado. 0 

individuo que se firmara, ap6s a cirurgia em questao, jamais sera novamente identificado 

· como pertencente ao sexo masculino. A .elimina<;ao dos pelos, principalmente quando a parte 

aqui considerada e o rosto, e uma das infuneras condi<;oes a serem atendidas para a 

concretiza<;ao do fen6tipo feminino. 

0 deferimento do pedido nada teve de esdruxulo. Ao contnirio, e 
garantidor da mais completa justic;a, uma vez que sem ele o Estado chancelaria a 

transforma<;ao do transexual de baixa renda em Taberra<;ao, muito mais traumatizante e 

causadora de infelicidade, o que se pretende evit ~ 
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0 au tor e comprovadamente pessoa pe baix!ssima . renda, sem 

recursos, e a equipe multidisciplinar que o assisthi e unanime quanta a sua inadequa~ao 

psicol6gica ao sexo biol6gico. Ele nao almeja urn mero caprich?, urn procedimento estetico 

flltil, capaz de colocar em risco a solvabilidade do sistema publico de saude, como chegou a 

ser ventilado. 0 que ele pretende e uma garantia a mais para a sua integra~ao ao meio social, 

a qual passa pelo direito a saude, fisica e mental, garantido constitucionalmente. 

E de ressaltar-se que a cirurgia de mudan~a de sexo pressup6e a 

verifica~ao de ser o paciente transexual portador de desvio pe.rmanente de identidade sexual, 

com rejei~o do fen6tipo, de acordo com a Resolu~ao 1.955/2010, do Conselho Federal de 

Medicina. E uma mulher, no que se . refere aos desejos, sentimentos e objeth-:os de vida, 

aprisionada num co~po masculine. 

Se o SUS foinece a possibilidade, de custear a retirada de pelos para 

as mulheres que sofrem de "hirsutismo", como forma de credito para quita~ao de imppsto de 

ICMS de importa~ao de aparelhos medicos de laser, nos termos da · Resolu~ao Estadual 

Conjunta 3.316/02, das Secretarias de Fazenda e Saude de Minas Gerais, nao ha justificativa 

razoavel para se negar o mesmo procedimento para aquele que nasceu homem, masse sente 

uma mulher. Atuar de outra forma seria violar a garantia constitucional da isonomia e 

recha~ar por comple.to urn d6s fundamentos da forma~ao da Na~ao, que e a preserva~ao da 

dignidade da pessoa humana. 

Nao ha, portanto, nenhum reparo a ser feit.o na decisao recorrida, 

devendo ela ser mantida em todo o seu tear. 

3\ Em face do exposto, nao sendo relevante a argumenta~o pasta 

. nas razoes recursais, indefiro o efeito sus~ensivo pretendido pelo Municipio de Juiz de 

Fora. Processe-se o recurso, com vistas a parte contraria para apresentar contraminuta, em 

· 10 dias, se desejar. Comunique-se ao juizo. 

I. 
Belo Horizonte, 18 de junho de 2012. 
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Ghiucio Maciel Gon~alves 
Juiz Relator da 13 Turma Recursal/MG 




