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 Por que o TJMMG está falando sobre identidade de
gênero?

O Poder Judiciário, norteado pelas diretrizes da Comissão Permanente de
Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários do Conselho
Nacional de Justiça, tem o compromisso de propor ações e projetos destinados
ao combate da discriminação, do preconceito e de outras expressões da
desigualdade de raça, gênero, condição física, orientação sexual, religiosa e
de outros valores ou direitos protegidos ou que comprometam os ideais
defendidos pela Constituição Federal de 1988.

Observam-se, na última década, importantes avanços nessa direção. No que
tange especificamente à questão de gênero, o Conselho Nacional de Justiça
editou uma série de atos normativos objetivando assegurar direitos à
população LGBTI, como a Resolução nº 175/2013, que dispõe sobre a
habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável
em casamento, entre pessoas de mesmo sexo, o Provimento nº 73/2018, que
dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos
de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das
Pessoas Naturais (RCPN), a Resolução nº 270/2018, que dispõe sobre o uso do
nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços
judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos
tribunais brasileiros e, por fim, a Resolução CNJ nº 348/2020, que estabelece
diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no
âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay,
bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré,
condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou
monitorada eletronicamente;

Em consonância com esse cenário e buscando sempre zelar pelo respeito aos
princípios constitucionais, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais assume a missão de contribuir para a consolidação desses avanços, no
âmbito de sua atuação, por meio da conscientização de seus magistrados,
servidores e colaboradores sobre a temática da identidade de gênero.



 Por que precisamos falar sobre identidade de gênero?

Segundo o Atlas da Violência de 2019, no qual há uma seção inédita que
aborda a questão da violência contra a população Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBT) no Brasil de 2011 a 2017, foram
registradas, no Disque 100, no ano de 2017, 1.720 denúncias de violações de
direitos humanos dos LGBT, sendo 193 de homicídios, 23 de tentativas e 423
de lesão corporal. Já no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), no ano de 2016, registraram-se 6.800 casos de violência contra
homossexuais/bissexuais, sendo mais da metade de violência física e muitos
deles de violência psicológica e tortura.

Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), organização não governamental que
promove esforço de fornecer dados sobre violências que acometem a
população LGBT no Brasil, o Brasil é o país com a maior quantidade de registros
de crimes letais contra LGBT do mundo, seguido pelo México e Estados Unidos.
Em 2018, o GGB registrou que 420 LGBT tiveram mortes violentas no Brasil, ou
seja, a cada 20 horas um indivíduo LGBT é assassinado.

Fonte: MENDES, Wallace Góes; SILVA, Cosme Marcelo Furtado Passos da. Homicídios da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBT) no Brasil: uma Análise Espacial. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 5, p. 1709-
1722, Maio 2020. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000501709&lng=en&nrm=iso.
Acesso em 08 /10/2020.

LGBTfobia
Termo cunhado durante a III Conferência Nacional de Políticas 
Públicas de LGBT (Brasília/DF – 2016), com a participação do 
movimento social e de lideranças LGBT de todo o país, para 

englobar, num único termo, a homofobia e a transfobia.

Refere-se ao preconceito e à discriminação em razão de 
orientação sexual e/ou identidade de gênero de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, mulheres transexuais e homens trans. 
Pode ser definida como o medo, o desprezo, a antipatia, a 

aversão ou o ódio irracional a essas pessoas.

Fonte: São Paulo. Governo do Estado. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Coordenação de Políticas para 
a Diversidade Sexual. Diversidade sexual e cidadania LGBT. 2ª ed. São Paulo : IMESP, 2017.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000501709&lng=en&nrm=iso


 Algumas distinções importantes:

SEXO
Refere-se às diferenças biológicas e anatômicas entre homens e 

mulheres: nascemos machos ou fêmeas da espécie humana.

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Refere-se às diferentes formas de atração afetiva e sexual, 
podendo ser heterossexual ou heteroafetiva, quando uma 

pessoa se atrai por um gênero diferente do seu; homossexual 
ou homoafetiva, quando a atração ocorre entre pessoas do 

mesmo gênero; e bissexual ou biafetiva, quando a pessoa se 
sente atraída por ambos os gêneros: feminino e masculino.

GÊNERO
Refere-se a uma relação socialmente construída, traços de 
personalidade, atitudes, comportamentos, valores, poder 

relativo e influência que a sociedade atribui aos dois sexos de 
forma diferenciada.

IDENTIDADE DE GÊNERO
Refere-se à profunda e sentida experiência interna e 

individual do gênero, que pode ou não corresponder ao sexo 
atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo 

(que pode envolver modificação da aparência ou função 
corporal por meios cirúrgicos ou outros) e outras expressões 
de gênero, como vestimenta, modo de falar e maneirismos. 

Refere-se a transexualidade, transgeneridade e cisgeneridade.

Fonte: Não às diferenças - Cartilha de Gênero, Raça e Diversidade, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul



 Nome social:

Nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou 
transexual se identifica e é socialmente reconhecida, sendo 
diferente do “nome de batismo”, constante no registro civil.

 Em 1º de março de 2018, o Supremo
Tribunal Federal definiu que todo cidadão
tem direito de escolher a forma como deseja
ser chamado. O órgão reconheceu que
pessoas trans podem alterar o nome e o
sexo no registro civil sem que se submetam
a cirurgia. O(a) interessado(a) na troca
poderá se dirigir diretamente a um cartório
para solicitar a mudança e não precisará
comprovar sua identidade psicossocial, que
deverá ser atestada por autodeclaração.

ALGUNS MARCOS LEGAIS:

 Decreto nº 8.727/2016, que dispõe
sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de
gênero de pessoas travestis e
transexuais no âmbito da
administração pública federal direta,
autárquica e fundacional;

 Decreto estadual nº 47.148/2017, que dispõe sobre o tema na
administração pública do Estado de Minas Gerais; e

 Decreto municipal nº 16.533/2016, que regula a questão no âmbito do
município de Belo Horizonte.

Fonte: Cartilha Nome Social – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 



 Resolução CNJ nº 270/2018:

Em linhas gerais, estabelece que:

• as testemunhas e quaisquer outras pessoas que não forem
parte do processo poderão requerer que sejam tratadas
pelo nome social;

• os agentes públicos deverão respeitar a identidade de
gênero e tratar a pessoa pelo prenome indicado, nas
audiências, nos pregões e nos demais atos processuais,
devendo, ainda, constar nos atos escritos;

• sem prejuízo de outras circunstâncias em que se constatar
necessário, o nome social será utilizado nas seguintes
ocorrências:
 comunicações internas de uso social;
 cadastro de dados, prontuários, informações de uso

social e endereço de correio eletrônico;
 identificação funcional de uso interno;
 listas de números de telefones e ramais; e
 nome de usuário em sistemas de informática.

• é garantido, no caso da identificação funcional de uso
interno, bem como nos demais instrumentos internos de
identificação, o uso exclusivo do nome social, mantendo
registro administrativo que faça a vinculação entre o nome
social e a identificação civil.



 Diga não à discriminação:

Prefira a expressão orientação 
sexual em vez de opção sexual. 
A atração afetiva e sexual não
é uma escolha do indivíduo. 

Assim como se fala em 
heterossexualidade, prefira o 
termo homossexualidade no 
lugar de homossexualismo.

Não faça piadas ou 
comentários preconceituosos.
Ninguém precisa ridicularizar o 

outro para ser engraçado.

A forma de tratamento deve 
observar a identidade de 
gênero manifestada pelo 

indivíduo. Se no documento 
de identificação consta o 

sexo masculino, mas a 
pessoa se apresenta com 

uma aparência feminina, ou 
vice-versa, ela deve ser 

tratada pelo gênero 
manifestado publicamente. 

Nessas hipóteses, não diga o 
nome civil da pessoa em voz 

alta. Pergunte pelo nome 
social e o utilize.

Fonte: Tod(_)s somos iguais: Guia da Diversidade –
Justiça Federal / Seção Judiciária do Rio de Janeiro


