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Dispõe sobre a proibição da participação de atletas
biologicamente do sexo masculino em competições
esportivas voltadas para pessoas do sexo feminino
no âmbito do Estado do Ceará.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

 

 – Fica vedada a participação de atletas biologicamente do sexo masculino emArt. 1º
competições esportivas voltadas para pessoas do sexo feminino, estabelecendo o critério
biológico como única forma para definição sobre a participação dos competidores em partidas
esportivas oficiais estaduais do Ceará.

 

 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 2º

 

 

André Fernandes

Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição tem por escopo proibir a participação de atletas biologicamente do sexo
masculino em competições esportivas voltadas para pessoas do sexo feminino, estabelecendo
o critério biológico como única forma para definição sobre a participação dos competidores em
partidas esportivas oficiais estaduais do Ceará.

Tal proposição torna-se necessária visto que no Brasil há alguns casos de atletas que são
biologicamente do sexo masculino mas que realizaram algum tipo de processo ou
procedimento, e assim passaram a se identificar como integrantes de competições esportivas
voltadas para pessoas biologicamente do sexo feminino.

Assim, o ponto principal em que a presente proposição se debruça é para colocar todas as
atletas biologicamente do sexo feminino em status de igualdade diante das demais
competidoras e atletas. Vejamos que aquelas pessoas que não são biologicamente do sexo
feminino possuem, por natureza, inúmeras vantagens, pois seu vigor físico e biológico é
perceptível, pondo em desvantagem quando comparadas com as demais atletas ou
competidoras genuinamente do sexo feminino.

No Brasil, podemos citar a pessoa chamada Tifanny que atualmente conta com 35 anos e joga
profissionalmente o vôlei. Segundo informações publicadas pelo Portal da Educação Física, em
19 de janeiro de 2018, por meio da notícia intitulada “Até que ponto é justa a inclusão de trans
n o  e s p o r t e  f e m i n i n o ? ”
(https://www.educacaofisica.com.br/ciencia-e-exercicio/ate-que-ponto-e-justa-a-inclusao-de-trans-no-esporte-feminino/),
Tifanny realizou a cirurgia de mudança de sexo há cinco anos. Ingere progesterona e um
bloqueador de testosterona, uma cautela que adota, mesmo sem produzir mais o hormônio. Ao
se submeter ao tratamento, Tifanny efetivamente perdeu parte da velocidade, força e
resistência que tinha antes. Mas deixou de ser Pará (apelido) quando estava perto dos 30
anos. A musculatura, a ossatura, pulmões e coração foram construídos com hormônio
masculino.

Na matéria, o Portal ouviu o professor de Educação Física e personal trainer Henrique Gavini
de Freitas, profissional graduado pela Unicamp com pós-graduação em Treinamento
Desportivo de Alto Rendimento no NAR-SP e em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e
Nutrição pela Unicamp, sobre o assunto:

“Biologicamente ela leva vantagem sim. O vôlei é uma modalidade de força e
potência. O que é determinante para isso é a quantidades de fibras musculares
tipo II e IX que os homens têm a mais que as mulheres. Isso não muda com
mais ou menos testosterona. Outra coisa: na época em que ela era JOGADOR,
treinou com níveis de concentração de testosterona muito superiores aos das
mulheres. Isso com certeza favoreceu a construção do sistema muscular e
também a capacidade de Recrutamento de Unidades Motoras de força e
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potência. Isso tudo sem contar a estatura. Ela é mais alta do que a média das
jogadoras” – Tifanny mede 1,94m.

 

Vejamos que neste caso, a pessoa teve ainda que ingerir vários insumos para intervir no
desenvolvimento natural do seu corpo, pondo em risco a sua própria vida. Nesse sentido, o
presente projeto possui duas vertentes: primeiro, equiparar as competições destinadas para
pessoas biologicamente do sexo feminino; e segundo, prezar pela saúde daquelas pessoas
que, após realizarem determinados procedimentos, passam a ingerir medicações e produtos
com o intuito de amenizar as ações hormonais do seu corpo.

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 052/2020

AUTORIA DO PROJETO: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE
ATLETAS BIOLOGICAMENTE DO SEXO MASCULINO EM
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS VOLTADAS PARA PESSOAS DO
SEXO FEMININO NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria, o Projeto de Lei cujo número, autoria e ementa
constam em epígrafe.

A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

Art. 1º – Fica vedada a participação de atletas biologicamente do sexo masculino em competições
esportivas voltadas para pessoas do sexo feminino, estabelecendo o critério biológico como única
forma para definição sobre a participação dos competidores em partidas esportivas oficiais
estaduais do Ceará.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sua justificativa e exposição de motivos, o Parlamentar/Autor da Proposição argumentou que:

A presente proposição tem por escopo proibir a participação de atletas biologicamente do sexo
masculino em competições esportivas voltadas para pessoas do sexo feminino, estabelecendo o
critério biológico como única forma para definição sobre a participação dos competidores em
partidas esportivas oficiais estaduais do Ceará.

Tal proposição torna-se necessária visto que no Brasil há alguns casos de atletas que são
biologicamente do sexo masculino mas que realizaram algum tipo de processo ou procedimento, e
assim passaram a se identificar como integrantes de competições esportivas voltadas para pessoas
biologicamente do sexo feminino.
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Assim, o ponto principal em que a presente proposição se debruça é para colocar todas as atletas
biologicamente do sexo feminino em status de igualdade diante das demais competidoras e atletas.
Vejamos que aquelas pessoas que não são biologicamente do sexo feminino possuem, por natureza,
inúmeras vantagens, pois seu vigor físico e biológico é perceptível, pondo em desvantagem quando
comparadas com as demais atletas ou competidoras genuinamente do sexo feminino.

No Brasil, podemos citar a pessoa chamada Tifanny que atualmente conta com 35 anos e joga
profissionalmente o vôlei. Segundo informações publicadas pelo Portal da Educação Física, em 19
de janeiro de 2018, por meio da notícia intitulada “Até que ponto é justa a inclusão de trans no
e s p o r t e  f e m i n i n o ? ”
(https://www.educacaofisica.com.br/ciencia-e-exercicio/ate-que-ponto-e-justa-a-inclusao-de-trans-no-esporte-feminino/),
Tifanny realizou a cirurgia de mudança de sexo há cinco anos. Ingere progesterona e um
bloqueador de testosterona, uma cautela que adota, mesmo sem produzir mais o hormônio. Ao se
submeter ao tratamento, Tifanny efetivamente perdeu parte da velocidade, força e resistência que
tinha antes. Mas deixou de ser Pará (apelido) quando estava perto dos 30 anos. A musculatura, a
ossatura, pulmões e coração foram construídos com hormônio masculino.

Na matéria, o Portal ouviu o professor de Educação Física e personal trainer Henrique Gavini de
Freitas, profissional graduado pela Unicamp com pós-graduação em Treinamento Desportivo de
Alto Rendimento no NAR-SP e em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e Nutrição pela Unicamp,
sobre o assunto:

“Biologicamente ela leva vantagem sim. O vôlei é uma modalidade de força e potência. O que é
determinante para isso é a quantidades de fibras musculares tipo II e IX que os homens têm a mais
que as mulheres. Isso não muda com mais ou menos testosterona. Outra coisa: na época em que ela
era JOGADOR, treinou com níveis de concentração de testosterona muito superiores aos das
mulheres. Isso com certeza favoreceu a construção do sistema muscular e também a capacidade de
Recrutamento de Unidades Motoras de força e potência. Isso tudo sem contar a estatura. Ela é mais
alta do que a média das jogadoras” – Tifanny mede 1,94m. 

Vejamos que neste caso, a pessoa teve ainda que ingerir vários insumos para intervir no
desenvolvimento natural do seu corpo, pondo em risco a sua própria vida. Nesse sentido, o presente
projeto possui duas vertentes: primeiro, equiparar as competições destinadas para pessoas
biologicamente do sexo feminino; e segundo, prezar pela saúde daquelas pessoas que, após
realizarem determinados procedimentos, passam a ingerir medicações e produtos com o intuito de
amenizar as ações hormonais do seu corpo.

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância
deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente
propositura.

É o relatório. Opino.

Preliminarmente, importa destacar, no que concerne a competência legislativa, que os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do
Ceará exerce, em seu território, as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas
pela Constituição Federal. Senão, vejamos:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios desta Constituição.

 § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
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Ao dispor sobre a proibição da participação de atletas biologicamente do sexo masculino em competições
esportivas voltadas para pessoas do sexo, a propositura versa sobre tema afeto a , e, nos termosdesporto
do art. 24, IX, da CF/88, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre desporto, :ipsis litteris

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e
inovação;     

A União, visando uniformizar em todo o território nacional as regras gerais atinentes ao assunto, editou a
Lei nº 9.615/1998, que . Esse diplomaInstitui normas gerais sobre desporto e dá outras providências
legal, dentre outras medidas, regulou que:

(I) o desporto obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do
;Estado Democrático de Direito

(II) a prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática
desportiva de cada modalidade;

(III) os direitos e as garantias estabelecidos nesta Lei e decorrentes dos princípios constitucionais do
esporte não excluem outros oriundos de tratados e acordos internacionais firmados pela República

;Federativa do Brasil

(IV) o desporto, como direito individual, tem como base os , princípios da democratização garantido
em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer distinções ou formas de

;discriminação

(V) os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as normas
 e a observância do processo eleitoral.estabelecidas nesta Lei

Vejamos:

Art. 1  O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas geraiso

desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito.

§ 1  A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras deo

prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de
administração do desporto.

§ 3   Os direitos e as garantias estabelecidos nesta Lei e decorrentes dos princípios constitucionaiso

do esporte não excluem outros oriundos de tratados e acordos internacionais firmados pela
República Federativa do Brasil. 

Art. 2  O desporto, como direito individual, tem como base os princípios:o

III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer
distinções ou formas de discriminação;

Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as normas
estabelecidas nesta Lei e a observância do processo eleitoral.

Isto posto, oportuno considerar, de pronto, que o teor da presente proposição contraria as normas gerais
supra ventiladas, o que restará demonstrado ao longo das linhas adiante.
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Na medida em que a propositura veda a participação de mulheres trans em competições esportivas
voltadas para pessoas do sexo feminino se mostra  desincompatibilizada com o princípio fundamental

, que constitui vetor interpretativo de toda a ordemda dignidade da pessoa humana
jurídico-constitucional.

Em sede de julgamento de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar pedido para
retificação de registro de nascimento para a troca de prenome e sexo masculino para o feminino, assim
elucidou:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA
A TROCA DE PRENOME E DO SEXO (GÊNERO) MASCULINO PARA O FEMININO.
PESSOA TRANSEXUAL. DESNECESSIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO

(...)

7. A citada jurisprudência deve evoluir para alcançar também os transexuais não operados,
conferindo-se, assim, a máxima efetividade ao princípio constitucional da promoção da
dignidade da pessoa humana, cláusula geral de tutela dos direitos existenciais inerentes à
personalidade, a qual, hodiernamente, é concebida como valor fundamental do ordenamento

.jurídico, o que implica o dever inarredável de respeito às diferenças

8. Tal valor (e princípio normativo) supremo envolve um complexo de direitos e deveres
fundamentais de todas as dimensões que protegem o indivíduo de qualquer tratamento
degradante ou desumano, garantindo-lhe condições existenciais mínimas para uma vida digna
e preservando-lhe a individualidade e a autonomia contra qualquer tipo de interferência

.estatal ou de terceiros (eficácias vertical e horizontal dos direitos fundamentais)

9. Sob essa ótica, devem ser resguardados os direitos fundamentais das pessoas transexuais
não operadas à identidade (tratamento social de acordo com sua identidade de gênero), à
liberdade de desenvolvimento e de expressão da personalidade humana (sem indevida
intromissão estatal), ao reconhecimento perante a lei (independentemente da realização de
procedimentos médicos), à intimidade e à privacidade (proteção das escolhas de vida), à
igualdade e à não discriminação (eliminação de desigualdades fáticas que venham a colocá-los
em situação de inferioridade), à saúde (garantia do bem-estar biopsicofísico) e à

. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.626.739 - RS (2016/0245586-9) –felicidade(bem-estar geral)
Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. JULGADO: 09/05/2017) (grifos inexistentes no
original)

A implementação da medida ora pretendida reflete a inversão dos valores, princípios e direitos
reconhecidos na decisão retro para a pessoa transexual.

Com efeito, o julgado se encontra em consonância com o teor do inciso III, do art. 2º, da Lei nº
9.615/1998, que garante que o desporto, como direito individual, tem como base o princípio da

, democratização garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer
 – o que não acolhido pela propositura, que distingue edistinções ou formas de discriminação

discrimina.

Não obstante, em 2004,   o Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou a participação de
, sob o argumento de que, como essas pessoas sãotransexuais operados nos Jogos Olímpicos de Atenas

tratadas com hormônios, seu corpo deixa de ter vantagens (maior nível de testosterona, menos gordura no
corpo, mais força muscular e maior capacidade cardiovascular), motivo pelo qual não há razão para não
aceitar a participação dos transexuais nos jogos.

Ademais, após a cirurgia, o corpo deixa de produzir testosterona – hormônio responsável pela maior
disposição masculina – vez que esse é produzido pelos testículos, que são retirados pela cirurgia.   
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Sendo a prática desportiva formal regulada por normas internacionais (nos termos do § 1º, do art. 1º, da
Lei nº 9.615/1998) e considerando que os direitos e as garantias estabelecidos na Lei nº 9.615/1998 e
decorrentes dos princípios constitucionais do esporte não excluem outros oriundos de tratados e

 (como assegurado pelo § 2º, doacordos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil
art. 1º, da referida lei) o impedimento previsto neste projeto de lei afronta a participação não vedada pelo
COI, do qual o Brasil é integrante.

Noutro giro, embora possam os Estados, no uso da competência suplementar, preencher os vazios da lei
federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-las às peculiaridades locais (CF, art. 24, § 2º), tem-se que, no
caso em apreço, em decorrência do comando do art. 25, da Lei nº 9.615/1998, os Estados devem
constituir seus próprios sistemas, desde que  – o que,respeitadas as normas estabelecidas naquela lei
como demasiadamente demonstrado, não se verifica no teor dos dispositivos da proposição.

Frise-se, ainda, que, nos moldes do exposto pela nossa Carta Magna, especialmente no que versa a
gramática do art. 217, ao Estado é atribuído o dever de fomentar práticas desportivas formais e
não-formais, , como se aufere a seguir:como direito de cada um

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em
casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Ora, no instante em que a proposição proíbe a participação de mulheres trans em competições esportivas
voltadas para pessoas do sexo feminino, infringe a Constituição Federal nesse tocante, pois autoriza o
Estado a segregar, quando deve adotar práticas desportivas como direito de cada um, e não de alguns.

Oportuno trazer à lume, à título ilustrativo, que, no ano pretérito, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 2.163, , com o fito de chancelando o dispositivo constitucional supra garantir o

, entendeu como legítima e adequada a atuação doefetivo exercício do direito de cada um ao desporto
Estado sobre o domínio econômico, que concedeu desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o preço
de ingressos para praças desportivas e similares aos jovens de até 21 anos. Nesse sentido, cite-se:

Art. 1° da Lei 3.364/200.0, do Estado do Rio de Janeiro. Meia-entrada. Concessão de desconto de
50% sobre o preço de ingressos para casas de diversões, praças disportivas e similares aos jovens de
até 21 anos. (...) É legítima e adequada a atuação do Estado sobre o domínio econômico que visa
garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto, nos termos da
Constituição Federal.

[ADI 2.163, rel. p/ o ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 12-4-2018, P,  de 1º-8-2019.]DJE

Com efeito, diante de todas as considerações expostas, conclui-se que há óbice para que o Estado do
.Ceará legisle sobre o assunto

Sendo assim, a guisa das considerações acima expendidas, emitimos PARECER CONTRÁRIO à regular
e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 052/2020.

É o parecer, que submetemos à consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.
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De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS
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