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RESUMO 

 

A presente pesquisa consiste no mapeamento e na análise crítica dos instrumentos 

normativos voltados para proteger direitos de travestis e transexuais, no Brasil. A partir dos 

conceitos de paridade participativa de Nancy Fraser e de precariedade de Judith Butler, 

expostos na dissertação, a pergunta proposta é: como se tem configurado a produção 

normativa no Brasil para assegurar direitos a travestis e transexuais? A pergunta tem, como 

pressuposto, a compreensão de que não basta reivindicar o reconhecimento de direitos, mas 

é preciso se analisar como se efetiva esse reconhecimento. A hipótese inicial é a de que a 

produção normativa mapeada apresenta como traço marcante a coexistência entre conquistas 

jurídicas e políticas e precariedades; entre reconhecimento e condicionamentos. Por um lado, 

deve-se exaltar a profícua produção normativa que tem sido construída após demandas, lutas 

e resistências da população de travestis e transexuais; por outro, no entanto, é necessário 

apontar as fragilidades e precariedades normativas no como essas normas são desenhadas. 

A metodologia aplicada foi a “avaliação normativa”, que se desdobrou em duas etapas i) o 

mapeamento e a sistematização das normas brasileiras que regulam a questão; e ii) a análise 

crítica das normas mapeadas, a partir dos dois conceitos mencionados. Ao final, constatou-

se que é quantitativamente elevada a produção normativa sobre o tema. Contudo, o modo 

como se configura essa produção normativa confirma a hipótese inicial. Representam 

conquistas e reconhecimento, porém, predomina como traço característico da maioria das 

normas analisadas um reconhecimento limitado, condicionado e precário. A maioria das 

normas encontradas não atendem, plenamente, aos requisitos apresentados por Nancy Fraser 

para a promoção da paridade participativa e, por consequência, para a concretização efetiva 

do reconhecimento, na concepção ampla de justiça da autora. Além disso, a produção 

normativa mapeada é marcada, de modo prevalecente, pela precariedade. 

 

Palavras-chave: travestis, transexuais, reconhecimento, precariedade, paridade 

participativa, avaliação legislativa, mapeamento normativo. 
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ABSTRACT 

 

His piece of research is aimed at critically analyzing the legal apparatus currently applied in 

Brazil for those so-called transsexual and transvestite individuals. In this sense, we have 

resorted, as a triggering point, to Mrs. Nancy Fraser´s concept for parity of participation and 

to Mrs. Judith Butler´s notion for precariousness. The posed question to which we have 

intended to respond is: how the current Brazilian legal apparatus has taken place in order to 

assure – legitimate – rights to that population? A significant part of that question 

encompasses how recognition takes place – since claiming such rights is not enough by itself.   

In accordance to the mapped legal apparatus perception, both achievements and hindrances 

are simultaneous.  Indeed, the current legal apparatus in Brazil is to be celebrated, much in 

the wake of – and thanks to –  countless acts of resistance taken by those people. 

Nevertheless, countless fragilities must be recognized in how those legal rules are set. Our 

methodology was initially based on a “legal evaluation”, which was unfolded into two other 

further steps: i) both mapping and systematizing Brazilian rules; and ii) critically analyzing 

those rules, stemming from the two aforementioned scholar concepts. We did map an overall 

– and large –  set of legal rules and acts. However, a paradoxical reality was equally 

envisioned: among other conflicts, recognition and authorization; achievement and precarity 

were simultaneously present.  An excessively limited, demanding and authorized recognition 

was detected. In the same sense, an extreme precarity underlying Brazilian legal documents 

was identified. The vast majority of legal rules do and does not comply with the legitimately 

utmost and proposed rights legitimately proposed by the aforementioned scholars. Our 

conclusion is that a “precarious citizenship” is the current reality in Brazil and further 

measures must be taken. 

 

Key words: transexual, transvestite, recognition, precariousness, parity of 

participation, legal evaluation, mapping rules 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema pesquisado nesta dissertação é a forma como tem se dado a produção 

normativa para a proteção de travestis e transexuais no Brasil. A hipótese que pretendo 

investigar é: a coexistência entre conquistas e precariedades1; entre reconhecimentos2 e 

autorizações (BENTO, 2010, p. 71), limitações e condicionamentos, na proteção jurídica 

dessa população no Brasil. Se, por um lado, os atos normativos criados para garantir direitos 

a travestis e transexuais consistem em importante avanço, no campo dos direitos e das 

políticas públicas, e representam instrumentos úteis na construção da argumentação para 

reivindicações do respeito à identidade de gênero, por outro, padecem de inúmeras 

fragilidades, que serão analisadas no decorrer da pesquisa. 

O objeto da pesquisa – o mapeamento e a análise crítica dos instrumentos normativos 

elaborados para a garantia de direitos a travestis e transexuais no Brasil - é resultado de uma 

trajetória: a experiência, como defensora pública, na coordenação do Núcleo Especializado 

de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

desde agosto de 2012 até julho de 2016. No período, atendi várias pessoas travestis e 

transexuais, que buscavam o respeito ao direito de viver as suas identidades.  

Para isso, reivindicavam direitos fundamentais, como o direito ao nome e ao uso do 

banheiro em conformidade com suas identidades de gênero. Quando empregadas ou 

inseridas em escolas e universidades, as pessoas desejavam, ainda, a manutenção de seus 

empregos e a permanência nos estudos, com a garantia de terem suas identidades respeitadas 

nesses âmbitos. Buscavam, ainda, a concretização do direito à saúde, especialmente para a 

realização de intervenções hormonais e cirúrgicas, necessárias para se sentirem em 

conformidade com suas identidades de gênero. Reiterados eram os relatos de grande 

dificuldade de acesso a intervenções cirúrgicas para promover alterações corporais, a 

acompanhamento médico para a realização de terapias hormonais, bem como de repetidos 

desrespeitos à identidade de gênero, nos equipamentos de saúde. 

                                                            
 

1 Conceito de Judith Butler, que será mais bem explicado no segundo capítulo. 
2 O conceito de reconhecimento adotado é o de Nancy Fraser, baseado na paridade participativa, que será 

também exposto no segundo capítulo. 
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Era frequente, todavia, lamentavelmente, o atendimento de casos de pessoas travestis 

e transexuais em situações de alta vulnerabilidade e exclusão, tendo em vista, especialmente, 

a completa privação dos direitos ao trabalho e à educação. Muitas pessoas que buscavam o 

atendimento pelo Núcleo, já se encontravam, diante desse quadro, em situação de rua ou até 

mesmo inseridas no sistema carcerário ou no socioeducativo. Essa marginalização era 

causada, principalmente, pela discriminação por parte da família e da sociedade, bem como 

pela transfobia institucional com que se deparavam em diversos espaços públicos, como 

equipamentos de saúde, escolas, serviços de assistência social.  

Recorrente eram os casos nos quais afirmavam a necessidade da busca de recorrer à 

prostituição para sobreviverem, em face da dificuldade de inserção laboral, mesmo que em 

empregos informais ou de baixa remuneração. Uma informação dura com a qual me deparei 

foi a de que aquelas pessoas que conseguiam algum trabalho formal, geralmente era no ramo 

de telemarketing, no qual sofrem menos discriminações porque não precisam ser vistas por 

quem atendem. 

Na realização dos atendimentos, eu me deparei com uma grande dificuldade de 

elaborar respostas para os problemas relatados: a ausência de normas que assegurassem, de 

forma específica, o direito ao nome, ao uso de espaços conforme a identidade de gênero e 

todas as demais decorrências do direito à identidade de gênero. Assim, entre tantos 

empecilhos, figuravam o uso de crachás e de uniformes, a alocação em alas de hospitais, o 

uso de banheiros. Para as pessoas que atuavam no Núcleo, essas normas eram 

desnecessárias, pois, a partir de uma leitura constitucional do tema, como vem sendo feita 

por diversos estudos do campo jurídico, era possível concluir o pleno respaldo jurídico a 

essas demandas. No entanto, no diálogo com outras instituições, órgãos e empresas, sentimos 

que a existência de uma norma específica sobre o tema parecia ser um argumento bem mais 

convincente, mesmo que fosse uma portaria ou decreto. 

Diante da ausência de uma lei de identidade de gênero no Brasil, passamos a 

respaldar demandas e requerimentos para assegurar direitos a travestis e transexuais em 

outros instrumentos jurídicos – tais como decretos, resoluções, portarias e leis. Nesse 

processo deparamo-nos com normas bastante frágeis, emanadas geralmente do Poder 

Executivo e que poderiam ser revogadas a qualquer momento, bastando um novo ato 

normativo para isso. E, apresentavam outras limitações: eram fragmentadas e tinha validade 

restrita. Por exemplo: eram válidas para a Administração Pública, mas não para o âmbito 
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privado; eram aplicáveis ao sistema de saúde, mas não ao sistema educacional, às vezes no 

âmbito de um mesmo ente federativo.  

As limitações normativas persistiam mesmo diante de uma realidade aparentemente 

promissora, em razão da constatação da ampla produção de normas, geralmente no âmbito 

do Executivo, sobre o tema. Em alguns casos, observamos que, apesar da existência de uma 

norma geral sobre o tema, como uma norma aplicável a toda a Administração Pública 

Estadual, o direito não era assegurado em uma área específica, por ausência de menção 

expressa a ela, como no âmbito educacional. Foi o que se deu, por exemplo, quando 

percebemos que as escolas do estado de São Paulo não asseguravam o nome social a 

estudantes travestis e transexuais, apesar da existência do Decreto Estadual 55588/2010, 

norma geral aplicável a toda a Administração pública estadual. 

Nessa situação, a Defensoria Pública - por meio do Núcleo e em conjunto com a 

Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e com a Coordenação 

de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 

Governo do Estado de São Paulo - reivindicou a elaboração de uma norma pelo Conselho 

Estadual de Educação para assegurar o respeito à identidade de gênero de travestis e 

transexuais no âmbito escolar. A atuação foi exitosa: em 2014, foi criada pelo referido 

Conselho a Resolução SE 45/2014, que dispõe sobre “o tratamento nominal de discentes 

transexuais e travestis”. 

Apesar do sucesso na atuação conjunta, a experiência também implicou uma certa 

perplexidade. Permanecia a indagação: como, em um mesmo ente federativo, em que já se 

resguardava a observância do nome social em toda sua estrutura organizacional por meio de 

um decreto, foi necessária a edição de uma norma ainda mais específica para que o direito 

ao nome social passasse a ser observado nas escolas? 

A partir dessas experiências, surgiu o interesse por investigar, de modo mais 

profundo, esses atos normativos. Algumas dúvidas, além de outras explicitadas na parte 

metodológica, surgiram e alicerçaram a presente pesquisa. Quais são os modelos normativos 

encontrados e o que informam sobre como se tem dado a produção normativa para a garantia 

de direitos a travestis e transexuais? Quais são os mecanismos trazidos por essas normas 

para fazer efetivas as suas previsões? Quais são as sanções previstas nas normas para o caso 

de descumprimento de suas previsões? 
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Por fim, em razão do trabalho no Núcleo e da criação de laços de afeto e amizade 

com pessoas travestis e transexuais, passei a acompanhar, pela rede social Facebook, vários 

perfis de ativistas trans, como Daniela Andrade, Magô Tonhon, Hailey Kaas, Luiza 

Coppieters e Leo Barbosa. No processo, pude observar frequentes denúncias – legítimas - 

sobre os imensos entraves enfrentados para o acesso a direitos fundamentais. Além disso, 

muitos dos relatos coincidiram com minhas relatadas inquietações sobre os instrumentos 

normativos. 

Daniela Andrade, na página Blogueiras Feministas3, por exemplo, relata, de forma 

contundente, as dificuldades acessar direitos básicos: 

Acho bem interessante quando dizem que agora é direito usar nome social em 

algum órgão, instituição, município. As pessoas que não são trans* acham que o 

simples fato de ter isso no papel transforma a vida das pessoas trans* em algo 

menos discriminatório. 

Quando, por exemplo, no Sistema Único de Saúde (SUS), conheço diversas 

pessoas que tiveram de levar a portaria impressa dizendo que não estavam 

inventando o direito ao nome social, e mesmo assim, conheço casos em que a 

funcionária disse que aquilo era mentira. Eu mesma, ainda que pedisse para ser 

tratada por Daniela, trataram-me pelo nome do registro civil, mesmo existindo 

portaria, mesmo estando na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, criada pelo 

Ministério da Saúde. 

Conheço universidades que promulgaram o direito ao nome social em que pessoas 

trans* passam por situações vexatórias e humilhantes pois, apesar de a 

universidade dizer para a plateia que há essa possibilidade, na vida real das pessoas 

trans*, que precisam ficar implorando para serem respeitadas, o respeito não tem 

acontecido. Não basta dizer que há essa possibilidade, se não há a vontade de 

treinar os funcionários para receber essa população de forma respeitosa e 

dignamente. 

Por exemplo, essa iniciativa do MEC de usar o nome social no exame do ENEM, 

em que você precisa ligar para fazer a solicitação para que lhe tratem pelo nome 

social, e tenho amigas e amigos dizendo que estão sendo desrespeitadas e 

desrespeitados ao telefone, por atendentes que claramente não receberam 

treinamento para lidar com pessoas trans* e respeitar o gênero que reivindicamos 

como nosso. 

Ao invés de, por exemplo, terem publicado em edital a provisão desse direito, 

facilitando a vida das pessoas trans* e treinando os funcionários, fazem uma 

medida paliativa e novamente mais onerosa as pessoas trans*, exigindo ligação, 

envio de pedido por escrito e sabe-se lá mais o que inventarão no dia da prova. 

Pois, por exemplo, o concurso para professores do estado de São Paulo publicou 

em edital que travestis e transexuais poderiam ser tratados e tratadas pelo nome 

social: olha que enorme privilégio nosso, resolveram que respeitariam o nome pelo 

qual nos sentimos respeitadas e respeitados, também havia a informação de que 

era necessário assinar um requerimento com a solicitação e enviar em carta com 

aviso de recebimento para a instituição. Claro que a burocracia exigiria que nós 

tivéssemos que nos mover para além do que é requisitado das pessoas que não são 

trans*. E no dia da prova, continuaram a me tratar pelo nome do registro civil, o 

qual saiu em todas as listas. 

                                                            
 

3 Cf.: http://blogueirasfeministas.com/2014/05/nome-social-e-uma-cidadania-gambiarra/. Acesso em 21 de 

novembro de 2017. 

http://blogueirasfeministas.com/2014/05/nome-social-e-uma-cidadania-gambiarra/
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No mundo da cidadania do faz de conta das pessoas trans*, o respeito também é 

faz de conta. Faz de conta que vamos respeitar as pessoas trans*, e quem não passa 

o que passamos diz que precisamos aplaudir essas medidas como se fossem as 

melhores coisas sobre a Terra — mesmo não funcionando. 

Quer dizer, é a velha cidadania a conta gotas, o puxadinho de cidadania que as 

pessoas cisgêneras vão construindo para as pessoas trans*. Como não temos o 

direito a cidadania plena, vão erguendo puxadinhos em uma universidade ou outra, 

um órgão ou outro, uma prefeitura ou outra, um estado ou outro. Leis e decretos 

que só funcionam no âmbito restrito daquele órgão, daquela instituição, da 

administração pública direta e indireta — apenas. E que precisamos sempre torcer 

para que de fato sejam respeitados. 

Aí, por exemplo, se respeitam seu nome social na universidade pública, não irão 

fazê-lo na particular — já que não há nenhuma lei federal possibilitando isso. Se 

respeitam seu nome social no posto de saúde, não vão respeitar na delegacia, na 

rodoviária, no aeroporto, na casa noturna, no restaurante que faz preço 

diferenciado para homem e mulher. 

Nome social é uma cidadania gambiarra, é o apartheid para as pessoas trans*. 

Enquanto quem não é trans* tem seus direitos personalíssimos de que terá seu 

nome e gênero respeitados em qualquer equipamento público, às pessoas trans* 

resta-nos implorar, enviar cartas com aviso de recebimento, pedir mil vezes à 

central do aluno o nome social e saber que novamente vão dar de ombros, imprimir 

portarias para mostrar a funcionários mal treinados e mal preparados o que eles já 

deveriam saber. 

Pois, lutar pela aprovação de uma lei de identidade de gênero, que alteraria a lei 

de registros públicos, que funcionaria em nível federal e logo, proporcionaria o 

direito ao reconhecimento integral à identidade de gênero das pessoas trans* 

perante as leis brasileiras em qualquer parte do país e em qualquer órgão, 

instituição, equipamento, parece que é pedir demais. 

Não há pressão, não há mobilização, não há vontade política e social de se 

pressionar o Congresso Nacional para que uma lei assim seja aprovada. Afinal, 

quem é essa gente que quer todos os direitos de uma vez, que quer do dia para a 

noite ser tratada como gente, não é mesmo?! 

Somente em um único relato, já é possível identificar algumas questões que poderão 

ser mais bem aprofundadas na presente investigação: a não capacitação das pessoas que 

aplicam as normas; a fragmentação das normas existentes, que valem em determinados 

setores, e não em outros; as formas burocratizadas de requerimento; a ausência de uma lei 

de identidade de gênero. 

No mesmo sentido, Magô Tonhon e Viviane Vergueiro, na página Transfeminismo4, 

manifestam-se sobre a tentativa de revogação, por parte de alguns deputados, do Decreto 

federal 8727, de 2016, aprovado pela presidenta Dilma Rousseff, após a Conferência 

Nacional de Direitos Humanos e o encontro com os movimentos sociais organizados de 

travestis e transexuais: 

(...) 

Na Câmara dos Deputados Federal no dia 18 de maio de 2016, um grupo de 29 

deputados de diversos partidos políticos apresentou um Projeto de Decreto 

Legislativo (PDC) de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo de nº 

396/2016 que tem como objetivo anular os efeitos do decreto assinado pela 

                                                            
 

4 Cf. https://transfeminismo.com/nome-social-e-direito/. Acesso em 21 de novembro de 2017. 

https://transfeminismo.com/nome-social-e-direito/
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presidenta afastada Dilma Rousseff. A justificativa do PDC nº 396/2016 apresenta 

dois motivos. De acordo com os deputados: 

1- a Presidenta Dilma foi contra suas atribuições de ser fiel às execuções das leis 

e tomou para si um papel que de acordo com a Constituição é do Congresso: o de 

legislar, criar leis. 

2- como o Decreto nº 8.727/2016 diz respeito a ‘alteração de nomes’, de acordo 

com a Constituição deve ser matéria de ‘lei federal e não decreto’. 

Importante destacar que o Decreto aprovado por Dilma NÃO altera documentos 

pessoais de ninguém, apenas se preocupa com o respeito à identidade de cada 

pessoa trans e travesti (nestes aspectos jurídico e político, vale a pena a leitura do 

artigo de Luisa Stern, no site Sul 21) 

Os deputados com este pedido de anulação pedem para si a responsabilidade de 

criar leis que tenham a mesma finalidade que o Decreto assinado pela Presidenta: 

garantir o uso do nome social para a população de travestis e transexuais. É notória 

a preocupação destes deputados com o método que a então Presidenta utilizou para 

aprovar e não com sua finalidade: garantir o direito mínimo de cidadania à esta 

população por meio da possibilidade de usar o nome social. Assim, fica evidente 

que por trás de uma aparente preocupação ‘meramente burocrática’ sobre qual 

Poder (Legislativo ou Executivo) teria atribuição para tratar o tema, existe a 

inegável transfobia institucionalizada representada nesta tentativa de barrar um 

movimento que tem por finalidade garantir respeito à estas pessoas cujo nome de 

registro não condiz com a identidade que se reconhecem e vivem. Um nome 

demarca um lugar para o nomeado. Impedir o direito das pessoas trans e travestis 

de ter um nome adequado com seu reconhecimento de gênero é violar um direito 

humano fundamental, e o próprio direito de existência destas pessoas. 

A Presidenta no uso de suas atribuições decretou esta segurança diante da 

incapacidade do Congresso em criar e discutir leis semelhantes. A prova disto é 

que no dia 20 de fevereiro de 2013 foi apresentado o Projeto de Lei de Identidade 

de Gênero (PL João W. Nery) nº 5002/2013 que até hoje não foi aprovado. O 

projeto propõe que toda pessoa trans e travesti tem direito à mudança de nome e 

‘sexo’ nos registros de nascimento e demais documentos pessoais sem necessidade 

de recorrer à Justiça. O projeto passou no mês de maio de 2016 pela Comissão dos 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Se for aprovada, a Lei João W. Nery vai 

significar o começo do fim dos problemas enfrentados pela população trans e 

travesti quando precisam utilizar um documento pessoal que não está de acordo 

com sua real identidade. Além disso ele também vai fortalecer o debate e avanços 

em outras questões de acesso à outros direitos básicos como saúde integral e 

educação. 

(...) 

Tia Eron, deputada federal pelo PRB da Bahia e defensora do golpe que se 

ilegitima, juntamente a outras pessoas (gente do naipe do já ridículo Marcos 

Feliciano, entre outras) pretende derrubar o decreto nº 8.727, de 28 de abril de 

2016, assinado pela presidenta Dilma Rousseff nos últimos dias de seu governo 

suspenso, e que “dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 

identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da 

administração pública federal”. 

Cata o voto da Tia: 

Voto de Tia Eron sobre impeachment 

Quero, aqui, fazer um brevíssimo comentário sobre princípios: mais que pensar se 

o projeto para vetar o decreto é fundamentado em um eventual erro de tramitação, 

pretendo pensá-lo sob a perspectiva de direitos que estão sendo atacados em um 

contexto ilegítimo de poder. 

Diz o projeto: “Quando muito, a edição de decretos por parte do Poder Executivo, 

nos moldes do inciso IV do referido art. 84 da Constituição, se faz para a “fiel 

execução” das leis.” 

Qualquer pessoa trans e travesti sabe que é extremamente difícil o cumprimento 

de normas de nome social em praticamente todos espaços, do SUS às poucas 

universidades e instituições públicas de ensino que o normatizaram. 

Ou seja: o decreto presidencial, dentro da elaboradíssima argumentação do projeto 

assinado por Tia Eron, estaria plenamente justificado, considerando-se a 
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inoperância de praticamente todas as normas de nome social Brasil afora. O 

decreto agrega força para a ‘fiel execução’ de normas já estabelecidas — a do 

nome social no SUS data de 2009, por exemplo. 

Neste sentido: 

– uma coisa seria pensarmos a revogação deste insuficiente decreto assinado pela 

presidenta para fazer tramitar devidamente a Lei de Identidade de Gênero 

brasileira, que permite a alteração dos nomes e gêneros de pessoas trans e travestis 

em documentos oficiais sem passar por processos violentos e constrangedores no 

cistema judicial; 

– uma coisa seria pensarmos a revogação do decreto para também incluirmos o 

direito de pessoas trans a utilizarem espaços divididos por gênero (como 

banheiros, vestiários e cistemas prisionais) de acordo com suas identidades de 

gênero; 

– e outra coisa completamente diferente é que uma golpista de nome social Tia 

Eron, pessoa que evidentemente não representa as múltiplas negritudes e mulheres 

que compõem esta imensa e rexistente Bahia e Brasil, seja uma das apoiadoras da 

retirada deste direito sempre tão precário e desrespeitado ao nome social de 

pessoas trans e travestis. 

Ideologia de gênero é negar a existência de autoafirmações trans e travestis em 

nomes, expressões de gênero e identidades de gênero. Ideologia de gênero são as 

catequizações e evangelizações violentas cometidas por séculos de colonização e 

colonialidade. 

Esta ironia, uma Tia Eron contra os nomes sociais, é um verdadeiro tapa na cara 

por parte do cistema, e expressão da tiração de onda fascista e conservadora: para 

os golpistas, este é um direito tão ridículo que se torna permitido ostentar que até 

o nome social é privilégio de pessoas cisgêneras. Uma contradição cistêmica entre 

tantas que golpeiam diariamente. 

Nome social por nome social, fiquemos com Malcolm X, e enfrentemos estes 

absurdos coloniais por todos meios necessários. 

(...) 

 

Os dois relatos críticos, pinçados dos tantos que circulam na internet, dão indícios de 

como os atos normativos que preveem direitos a travestis e transexuais no Brasil ainda 

parecem conter proteção jurídica insuficiente e deficiente. Além disso, ambos enfatizam a 

necessidade de que haja uma lei de identidade de gênero no país de modo a garantir, de 

forma mais efetiva, os direitos postulados por pessoas transexuais e travestis.  

A partir desse percurso, defini o objeto da presente pesquisa: o mapeamento e a 

análise crítica da produção normativa para a proteção de direitos de travestis e transexuais 

no Brasil até o primeiro semestre de 2017. Conforme expus, embora a profícua produção 

normativa contribua para o reconhecimento de travestis e de transexuais, o como esse 

reconhecimento se verifica ainda precisa ser mais bem investigado. 

Sob o viés teórico, enxerguei nos conceitos de paridade participativa, de Nancy 

Fraser, e de precariedades, de Judith Butler, parâmetros de análise que podem contribuir 

para perceber, na produção normativa mapeada, as potencialidades, fragilidades, 

insuficiências e deficiências, conforme a hipótese delineada. Embora as duas autoras não 

dialoguem em muitos aspectos de suas teorias, compreendi que os dois conceitos poderiam 

se complementar e, juntos, constituir interessantes ferramentas teóricas para o exame crítico 
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dos atos normativos mapeados. Os conceitos e o diálogo entre eles serão apresentados no 

capítulo 2. 

No segundo capítulo, além de apresentar os conceitos mencionados, ainda 

esclarecerei a utilização de alguns termos; apresentarei, em linhas gerais, o contexto, social 

e teórico, no qual se insere o presente debate e apontarei as opções metodológicas de 

captação e de sistematização dos dados para o mapeamento normativo que será realizado. 

No terceiro capítulo, realizarei a avaliação crítica dos atos normativos mapeados. No quarto 

capítulo, emitirei as considerações finais sobre o tema, sem a pretensão, porém, de exaurir o 

debate, mas apenas de contribuir para ele. 

A presente pesquisa – apesar de e em razão de estar no âmbito do Direito –  por 

muitas vezes trata de questões técnicas. Contudo, não se pretende fornecer uma análise 

formal vazia, nem uma elucubração jurídica sobre a validade e a efetividade dos atos 

normativos pesquisados. O objetivo precípuo é o de contribuir para a luta por 

reconhecimento de travestis e transexuais, desvendando – por meio também da teoria 

jurídica aliada a outras disciplinas – as potencialidades e as fragilidades da produção 

normativa mapeada. O foco é tanto o de aperfeiçoar as normas de proteção de travestis e 

transexuais quanto o de denunciar eventuais fragilidades normativas, que não propiciam a 

paridade participativa a essas pessoas e que as mantêm, em conjunto com outras condições, 

em situação de elevada precariedade. Não pretendo, assim, falar pelas pessoas travestis e 

transexuais, que se valem, tantas vezes, dessas normas para ter existências menos difíceis de 

serem vividas. Pretendo, sim, contribuir para que a teoria jurídica denuncie as violências 

estatais injustamente impostas e busque o aperfeiçoamento dos remédios jurídicos que, por 

sua vez, visam a proteger os direitos legitimamente reivindicados. 

Conforme afirma Larissa Pelúcio: 

Falar de saberes subalternos não é, portanto, apenas dar voz àquelas e àqueles que 

foram privados de voz. Mais do que isso, é participar do esforço para prover outra 

gramática, outra epistemologia, outras referências que não aquelas que 

aprendemos a ver como as “verdadeiras” e, até mesmo, as únicas dignas de serem 

aprendidas e respeitadas (2012, p. 399). 

É o que pretendo realizar nesta pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pergunta que norteou a presente pesquisa foi como tem se dado a produção 

normativa para a proteção de travestis e transexuais no Brasil. Ela surgiu a partir da 

experiência no Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, onde percebi a fragilidade normativa envolvida na proteção 

de direitos dessa população. Além disso, em contato com ativistas e movimentos sociais, 

pude observar diversos relatos denunciando a precariedade dessas normas e a “gambiarra 

legal” que representam, na ausência de uma lei de identidade de gênero no Brasil. 

Para responder à pergunta proposta, adotei a metodologia de “avaliação normativa”, 

que se desdobrou em duas fases. A primeira de mapeamento normativo e a segunda de 

análise crítica das normas mapeadas. Para realizar o exame crítico, utilizei-me dos conceitos 

de paridade participativa de Nancy Fraser e de precariedade de Judith Butler.  

A escolha por esses conceitos como crivo avaliativo deu-se porque, por um lado, 

Nancy Fraser traz, por meio do seu conceito de paridade participativa traz elementos para 

avaliar se os remédios institucionais adotados para a proteção de direitos de grupos 

vulneráveis atendem a critérios de justiça e asseguram um reconhecimento pleno e, por outro 

lado, o conceito de precariedade de Judith Butler contribui para que se pense como as 

próprias normatividades podem contribuir, aliadas a outras condições, para que 

determinadas vidas sejam precárias e não sejam “passíveis de luto”. 

A concepção de justiça tridimensional de Nancy Fraser propõe que a justiça vista de 

forma ampla deve assegurar: reconhecimento, redistribuição e participação. O objetivo 

comum que unifica essas dimensões é promoção da paridade de participação. Para que os 

remédios institucionais assegurem a paridade participativa, eles devem, segundo a autora: 

promover a distribuição de recursos materiais; assegurar igual respeito a todas as pessoas e 

iguais oportunidades para obter respeito social, vedando-se excessivas cargas de diferença 

ou o não reconhecimento de especificidades, e garantir igual aptidão para intervenção nas 

deliberações públicas e “representação justa no processo público de tomada de decisão” 

(2009, p. 20). Judith Butler, por sua vez, realiza uma necessária crítica às normatividades, 

pois, segundo ela, há sujeitos que são elegíveis para o reconhecimento e outros não, 

conforme o “diferencial de poder” (BUTLER, 2015, pp. 198-199). Há “vidas”, segundo a 

autora, que “dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas”, que 

não serão enlutadas quando perdidas. Nesse sentido, é importante, sim, se pensar o 
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reconhecimento, porém, enquanto determinadas vidas não forem passíveis de luto, as 

políticas nunca concretizarão o reconhecimento adequado e pleno (2015, pp. 17, 30 e 33). 

Aliando os dois paradigmas teóricos, foi possível avaliar o como se dá o 

reconhecimento de travestis e transexuais no Brasil, tanto de um ponto de vista 

intranormativo, a partir dos elementos trazidos por Nancy Fraser, como também de um 

paradigma extranormativo, trazido por Judith Butler. 

A partir do mapeamento normativo realizado, foi possível traçar um perfil da 

produção normativa sobre a questão. Alguns pontos merecem destaque. 

Em relação ao ano de publicação das normas, é possível constatar um aumento 

significativo da produção normativa a partir de 2008, possivelmente em razão do início da 

realização dos ciclos de conferências de políticas públicas para LGBTs, em 2008, do 

programa Brasil sem Homofobia, em 2004, e do Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de LGBT, em 2009. Percebe-se, assim, um protagonismo do Estado, 

naquela oportunidade, na criação de mecanismos de participação social e no fomento de 

políticas públicas. Esse protagonismo permanece até o marco final pesquisado (primeiro 

semestre de 2017), seja por meio da criação de normas seja pela promoção de espaços de 

apresentação de demandas sociais que podem ensejar a produção de normas e de políticas 

públicas. Muitos instrumentos normativos têm surgido a partir de demandas sociais, mas 

muitas dessas demandas são veiculadas por espaços criados pelo próprio Estado para a 

participação social. Por um lado, essa constatação aponta a importância da atuação estatal 

para a criação de direitos e políticas públicas para grupos vulneráveis, porém, por outro lado, 

pode implicar na dependência desses mesmo grupos do Estado. Desse modo, o mesmo 

Estado que oprime é aquele do qual os grupos oprimidos dependem para a garantia de 

direitos. 

Em relação aos autores das normas, verificou-se que a maioria das normas foram 

elaboradas por secretarias. Parcela significativa foi, ainda, elaborada, por instituições com 

certo grau de autonomia, como os conselhos deliberativos, conselhos profissionais, 

Defensoria Pública, Ministério Público e universidades. Apenas fração mínima das normas 

foram elaboradas pelo Legislativo, todas em âmbito estadual. A produção normativa por 

secretarias pode representar um problema, porque implica numa fragmentação normativa, 

que gera precariedade, na medida em que um determinado direito pode valer em uma porta 

da Administração e não em outra. Além disso, a escassa produção normativa pelo Legislativo 



116 
 
 

demonstra fragilidade normativa, pois os instrumentos normativos utilizados podem ser 

facilmente revogados conforme a vontade da gestão do momento. 

Analisando as normas por região, foi possível perceber uma maior produção 

normativa no Centro Oeste, no Brasil em geral, no Norte e no Nordeste. O Sul e o Sudeste 

apresentam a produção normativa bem menor em relação a essas outras regiões. Vários 

fatores podem contribuir para isso, como uma maior atuação do movimento social nas 

regiões com maior produção normativa, um maior conservadorismo daquelas com produção 

menor ou outras causas. A análise desse dado pode ser mais aprofundada em outra pesquisa, 

com outra metodologia. 

Os tipos de arranjos normativos mais comuns encontrados foram portarias e 

resoluções, que, além de representarem instrumentos normativos bem mais frágeis do que a 

lei, conforme afirmado, possuem âmbito de validade restrito às gestões que os elaboram. 

Além disso, muitos desses instrumentos são considerados mais como orientações do que 

normas vinculantes, de fato. 

Os âmbitos regulados mais comuns são as universidades, as escolas e a 

Administração Pública, de modo geral. A regulação geral é realizada por pequena parcela 

das normas. Conforme afirmado, esse dado é mais um indício da fragilidade das normas 

mapeadas, pois, até mesmo pela natureza delas, regulam o âmbito das gestões que as 

produziram e não produzem, em geral, efeitos externos em outros setores. 

As justificativas das normas fundam-se, geralmente, em argumentos constitucionais; 

em justificativas diversas não embasadas em standards jurídicos ou institucionais; em 

normas infralegais e em leis. 

Os direitos assegurados são: ao nome social, à não discriminação, ao uso de espaços 

conforme a identidade de gênero, à saúde, ao uso de caracteres de gênero, à alocação em 

cela ou ala específica, à educação, à visita íntima, ao trabalho, à alocação em unidades 

prisionais em conforme com a identidade de gênero, à incidência da Lei 11340/06; e a 

direitos previdenciários. Há também a previsão, em uma das normas, da inserção dos campos 

“orientação sexual” e identidade de gênero.  

O direito previsto, de modo mais expressivo nas normas, é o ao nome social. 

Avaliando o conteúdo das normas que estabelecem esse direito, muitas limitações foram 

constatadas, tais como: necessidade de requerimentos formais, em alguns casos; 
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acompanhamento do nome social pelo nome civil, como regra geral ou em determinados 

casos, como reforço validativo; utilização apenas do nome civil, em determinados casos; 

necessidade de declaração/autorização dos pais ou responsáveis legais para menores de 

dezoito anos ou decisão judicial. Em alguns casos, verificou-se até mesmo a inscrição do 

nome entre parênteses, entre aspas ou com limite de caracteres. 

Outros direitos previstos nas normas também apresentam condicionamentos 

excessivos, como é o caso do acesso a procedimentos de saúde específicos para a realização 

de alterações físicas em travestis e transexuais. Há a necessidade de indicação específica e 

acompanhamento prévio por equipe multiprofissional pelo prazo de dois anos para a 

realização de procedimentos cirúrgicos. Além disso a hormonioterapia somente pode ser 

realizada a partir dos 18 (dezoito) anos de idade e o a realização de procedimentos cirúrgicos 

apenas a partir de 21 (vinte e um) anos de idade, mesmo a maioridade civil sendo a partir 

dos 18 (dezoito) anos. Nos sistemas de privação de liberdade, o uso de caracteres de gênero 

é condicionado por critérios de “segurança e disciplina”. Há norma que exige a assinatura 

de “termo de autodeclaração de homossexualidade” para a permanência de travestis em alas 

específicas, que, além de confundir identidade de gênero com orientação sexual, impõe o 

enquadramento em um determinado estereótipo para ter acesso a esse direito. A alocação em 

unidade específica conforme a identidade de gênero é dependente da realização de 

procedimentos cirúrgicos, segundo algumas normas. 

No que se refere, por fim, às sanções, a grande maioria das normas mapeadas não 

traz consequências para o caso de descumprimento. Além disso, menos da metade das 

normas encontradas trazem a previsão de mecanismos de efetivação de seus preceitos. 

Geralmente, quando esses mecanismos são previstos, o foco é apenas a divulgação dos atos 

normativos e não a capacitação e sensibilização daqueles que irão aplicar a norma, medida 

mais eficaz na concretização das normas. 

Observei, ainda, que, apenas no sistema carcerário, são reafirmados os direitos à 

educação e ao trabalho, apesar do contexto de acentuada negação a travestis e transexuais 

desses direitos e, somente nesse contexto, os instrumentos normativos trazem prescrições 

intersetorais. 

Diante desse contexto normativo, aplicados os conceitos de Nancy Fraser e Judith 

Butler, é possível concluir o acerto da hipótese inicial apresentada na introdução: a 

convivência, na produção normativa mapeada, de conquistas com precariedades; de 
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reconhecimentos com autorizações e condicionamentos. No entanto, predomina, nos atos 

normativos pesquisados, um reconhecimento limitado e precariedades, como já advertido 

por Berenice Bento. 

A proteção normativa a travestis e transexuais no Brasil é realizada por meio de 

mecanismos jurídicos frágeis; normas de aplicabilidade restrita a determinadas áreas; 

prescrições limitadas, que esvaziam o direito previsto, especialmente o direito ao nome; uso 

predominante, e quase unânime, de normas administrativas, facilmente alteráveis; exclusão 

dessa população do debate público legislativo, na medida em que as normas são, 

principalmente, emanadas do Poder Executivo, que as edita para atender demandas sociais, 

mas também pode, conforme o gestor do momento, retirá-las, para se curvar a outros 

interesses. 

A precariedade que acompanha esses direitos traz à tona a “desumanização” dessa 

população. Autoriza a percepção por si mesmas e por outros como sujeitos a quem não foram 

atribuídos direitos de titularidade dos demais membros da comunidade, cuja perda não será 

sentida, cujo luto não se fará presente, cuja participação social não se faz nos mesmos termos 

que outras pessoas. 

A tentativa de promover direitos de uma população altamente vulnerável deve sim 

ser reconhecida, como mecanismo provisório de dar respostas a problemas imediatos e 

urgentes. Não proponho, de modo algum, o abandono destas políticas, pois ainda são o pouco 

concedido na luta por direitos. No entanto, não posso deixar de denunciar a precariedade que 

o Estado impõe a essas pessoas, por meio dessa frágil e limitada estrutura normativa que, ao 

mesmo tempo, silencia e acalma a luta pelo respeito efetivo. 

Quais vidas são passíveis de luto? É a pergunta de Judith Butler. A morte pode se dar 

de várias maneiras que não apenas a extinção do corpo físico. Quais vidas tem direito ao 

nome? Quais vidas tem direito a usar o banheiro? Que vidas o Direito, as leis, o Estado 

considera como dignas de serem vividas? Ter negados direitos tão fundamentais como o de 

existir de acordo com a própria identidade e com o nome com o que se reconhecem e até, 

por vezes, o direito de ir ao banheiro é similar a uma morte em vida. 
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APÊNDICES: 

 

TABELA 3 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da legislação internacional de Direitos 

Humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero 23 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 19 

Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) 13 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)  6 

Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes 3 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 3 

Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos 3 

Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não 

Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok) 3 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 2 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(1994) 1 

Protocolo de São Salvador (1988) 1 

Princípios de melhores práticas na proteção de pessoas privadas de liberdade nas 

Américas 1 

Artigo II da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 1 

Documento internacional conhecido como "100 Regras de Brasília sobre acesso à 

justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade" 1 

Resolução da ONU "Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero", 

aprovada em 17 de junho de 2011 1 

Resolução da OEA "Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero" 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 4 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM NORMAS CONSTITUCIONAIS 

CONSTITUCIONAIS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Artigo 5º 50 

Dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III) 45 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso IV) 

41 

Igualdade (artigo 5º, caput) 36 

Cidadania (artigo 1º, inciso II) 23 
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Construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I) 21 

Direito à educação (artigo 205) 14 

Princípios do ensino (artigo 206) 14 

Liberdade (artigo 5º, inciso II) 11 

Erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades sociais e 

regionais (artigo 3º, inciso III) 

11 

Autonomia individual 10 

Prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, inciso II) 7 

Saúde como direito de todos e dever do Estado (artigo 196) 5 

A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais 

(artigo 5º, XLI) 

4 

Constituição como um todo 2 

Artigo 6º: direitos sociais 2 

Autonomia universitária (artigo 207) 2 

Proteção à família (artigo 226) 2 

Constituição do Estado do Mato Grosso (artigo 10, inciso III e 74, inciso III): cláusula de 

não discriminação e segurança pública 

2 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do 

art. 5º da CF, gozando de autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira. 

2 

Preâmbulo da CF 1 

Vedação à tortura e tratamento degradante (artigo 5º, inciso III) 1 

Intimidade (artigo 5º, inciso X) 1 

Vida privada (artigo 5º, inciso X) 1 

Princípios da administração pública (artigo 37) 1 

Segurança pública (artigo 144) 1 

Garantias do direito à educação (artigo 208) 1 

Constituição do Estado do Acre (artigo 133, Polícia) 1 

Constituição do Estado da Paraíba (artigo 3º, direitos fundamentais) 1 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro (artigo 179, §3º, Defensoria Pública) 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 5 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM LEIS 
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LEGAIS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394/96) 32 

Lei Orgânica do Distrito Federal (Lei 65/2013) 9 

Lei Complementar Federal 80/1994 (Lei das Defensorias Públicas) 8 

Lei 11340: proteção contra violência doméstica e familiar baseada na identidade de 

gênero 

6 

A Lei Ordinária 4.176/08 do DF e a PNAS chamam atenção para as questões de ordem 

simbólica e psicossocial, principalmente no que diz respeito às identidades, quando 

definem que os cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 

riscos, tais como "família e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos e afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 

étnicos, culturais e sexuais". 

5 

Lei 8080/90 (Sistema único de saúde) 4 

Lei Ordinária 4.176/08 do Distrito Federal (Política de Assistência Social do Distrito 

Federal) 

4 

Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal) 4 

Lei 12.847/13: Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 3 

Lei 8.662/93 (Código de Ética do Assistente Social) 2 

Lei Estadual 5.916/2009 do Piauí (Nome social de travestis e transexuais) 2 

Lei 2.615/2000, do DF (Sanções a práticas discriminatórias) 2 

Lei 5.766/71 (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia) 1 

Lei 6.206/75 (Carteiras profissionais) 1 

Código Civil 1 

Lei Complementar Estadual 129/2004 do Acre (Lei Orgânica da Polícia Civil) 1 

Lei Estadual de Alagoas 6.197/2000 (Educação, plano de cargos) 1 

Lei Estadual de Alagoas 6575/2005 (Quadro de pessoal) 1 

Lei Estadual de Alagoas 6754/2006 (Código de ética do servidor público) 1 

Lei Estadual de Alagoas 5247/1991 (Servidores públicos) 1 

Lei Complementar Estadual 6/77 do Estado do Rio de Janeiro (Defensoria Pública do 

estado do RJ) 

1 

Lei Estadual 7.584/11 do Pará (Segurança Pública) 1 

Lei Complementar Estadual 988/2006 (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) 1 

Lei Estadual 10.948/2001 de São Paulo (Sanções antidiscriminatórias) 1 

Lei Estadual 796/2010 de Roraima (Nome social de travestis e transexuais) 1 

Lei Municipal de Belém 9.199/2016 (Nome social de travestis e transexuais) 1 

Fonte: elaboração própria.  
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TABELA 6 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM NORMAS INFRALEGAIS 

INFRALEGAIS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Decreto Federal n.º 8.727 de 28 de abril de 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 

7 

Portaria n.º 223, de 18 de maio de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, em que garantem, no âmbito de seus espaços institucionais, o mesmo direito em 

que essa resolução se pretende 

7 

Portaria GM/MS n.º 675, de 30 de março de 2006, que assegura ao cidadão a identificação 

pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo documento de identificação do usuário 

um campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado, independentemente do 

registro civil 

5 

Decreto Estadual 1.676, de 24 de maio de 2009, do Estado do Pará 4 

Portaria n.º 1.612, de 18 de novembro de 2011, do Ministério da Educação 4 

Portaria GM/MS n.º 2.836, de 1º de dezembro de 2011, que institui no âmbito do SUS, a 

Política Nacional de Saúde Integral de LGBTTs 

4 

Resolução 12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos LGBT (CNCD/LGBT) 

4 

Decreto Federal 7.626/2011: Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional 3 

Decreto Federal 7.508/2011, que regulamenta a Lei 8.080/1990 3 

Decreto Estadual 13.684, de 12 de julho de 2013, do Estado do Mato Grosso do Sul 2 

Decreto Estadual 43.065, de 08 de julho de 2011, do Estado do Rio de Janeiro 2 

Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências 

2 

Portaria GM/MS n.º 1.707, de 18 de agosto de 2008, que define as diretrizes nacionais para 

o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde – SUS 

2 

Portaria GM/MS n.º 1.820, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres 

do usuário da saúde e assegura o uso do nome social no SUS 

2 

Portaria GM/MS n.º 2.803, de 19 de novembro de 2013, que redefine e amplia o Processo 

Transexualizador no Sistema Único de Saúde – SUS 

2 

Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental com Necessidades 

decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas no SUS 

2 

Portaria GM/MS n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que prioriza a organização e 

implementação das Redes de Atenção à Saúde no país 

2 

Resolução 4, de 29 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) 

2 
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Resolução nº 2 da Comissão Intergestores Tripartite, de 06 de dezembro de 2011, que 

estabelece estratégias e ações que orientam o Plano Operativo da Política Nacional de 

Saúde Integral de LGBTTs do SUS 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 273, de 13 de março de 1993 

(Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais) 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 582, de 01 de julho de 2010 

(Consolidação das Resoluções do CFESS) 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 615, de 8 de setembro de 2011, 

que dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e do (a) 

assistente social transexual nos documentos de identificação profissional 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 696, de 15 de dezembro de 2014, 

que normatiza o recadastramento nacional dos/das assistentes sociais 

2 

Resolução 120/2013 do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia 2 

Resolução 1/2012 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação 2 

Resolução 1.652/2002 do Conselho Federal de Medicina 2 

Art. 47 do Decreto Federal 79.822/77 1 

Decreto Federal de 04 de junho de 2010 que institui o Dia Nacional de Combate à 

Homofobia 

1 

Decreto Federal 7.388/2010 1 

Art. 22 do Decreto Distrital (DF) nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015 1 

Decreto Distrital 37.982/2017 1 

Decreto Estadual 33.362, de 03 de abril de 2013, do Estado do Amazonas (Institui o Grupo 

de Trabalho Permanente para atuar contra a discriminação) 

1 

Decreto Estadual 13.954, de 6 de maio de 2014, do Estado do Mato Grosso do Sul 1 

Decreto Estadual 47.148, de 27 de janeiro de 2017, do Estado de Minas Gerais 1 

Decreto Estadual 41.798, de 02 de abril de 2009, do Estado do Rio de Janeiro 1 

Decreto Estadual 22.331, de 12 de agosto de 2011, do Estado do Rio Grande do Norte 1 

Decreto Estadual 48.118, de 27 de junho de 2011, do Estado do Rio Grande do Sul 1 

Decreto Estadual 55.588, de 2010, do Estado de São Paulo 1 

Decreto Estadual 55.589, de 17 de março de 2010, do Estado de São Paulo 1 

Decreto Estadual 55.839, de 18 de maio de 2010, do Estado de São Paulo 1 

Portaria 015-GDG/NA-16 do Piauí, que implementa o Plantão Policial Civil Metropolitano 

de Gênero 

1 

Portaria nº 442, de 2012, da DGPC/MA (Política Civil do Maranhão) 1 

Portaria SESAU do Estado de Alagoas nº 01/2017 (DOE 11.01.2017) 1 
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Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação nº1, de 15 de abril de 2014, que estabelece 

parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil. 

1 

Resolução n º 155 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) do Estado do 

Pará, que cria o Comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate à 

Homofobia  

1 

Resolução n º 210 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) do Estado do 

Pará, que institui a Carteira de Nome Social 

1 

Resolução 001/2013/GAB/Secretaria Estadual de Segurança Pública do MT, de 12 de 

Junho de 2013 

1 

Resolução 453, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 1 

Resolução CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) nº 4/2011 1 

Resolução nº 09/2011 da DPGE (Defensoria Pública do Estado do Maranhão) 1 

Resolução 183/2009 SEASDH/Rio de Janeiro 1 

Resolução 395/2011 SEAP/Rio de Janeiro 1 

Portaria SEE/AL nº 80/2005 1 

Portaria 766, de 3 de julho de 2013, da SNDH da Presidência da República 1 

Resolução 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina, que revoga a Res. 1.652/2002 1 

Resolução 33/2013 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas 1 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia 003/2007 1 

Resolução 11/2014 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos LGBT (CNCD/LGBT) 

1 

Deliberação de 24 de abril de 2012 do Conselho Universitário da Universidade Federal de 

Santa Catarina 

1 

Resolução 437/2012 do Conselho Estadual de Educação do Ceará 1 

Deliberação de 11 de abril de 2012 do Conselho Estadual de Educação do Ceará 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 7 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transgêneros e Transexuais – PNLGBT e o Plano Estadual de Políticas 

Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

12 

Programa Nacional de Direitos Humanos 3, elaborado em 2010 (PNDH 3), relativas ao 

Eixo Orientador III: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades 

10 
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Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra Lésbicas, Gays, Transgêneros, 

Transexuais, Travestis e Bissexuais e de Promoção da Cidadania, denominado “Brasil Sem 

Homofobia, proposto pelo Governo Federal” 

9 

Política Nacional de Assistência Social 7 

Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS 3 

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 2 

Plano de Governo que prevê a ampliação do atendimento aos grupos vulneráveis 1 

Políticas Estaduais de Educação (Sistemas educacionais e suas respectivas bases 

normativas) 

1 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2012) 1 

Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT - São 

Paulo 

1 

Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos LGBTT do Mato 

Grosso 

1 

Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos LGBTT do Acre 1 

Programa Estadual Rio sem Homofobia (Decreto Estadual-RJ 40.822/2007) 1 

Grupo Estadual de Combate à Homofobia no âmbito da SSP do Estado do MT (Decreto 

Estadual 1.048/12) 

1 

Plano Estadual de Cidadania e Direitos Humanos LGBT do Estado do Maranhão 

("Maranhão Sem Homofobia") 

1 

Plano Estadual de Direitos LGBT 2016/2023 publicado pela Secretaria de Estado da 

Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas 

1 

Meta 9 do Plano Nacional de Educação 1 

Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 1 

Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS 1 

Comitê Estadual de Enfretamento à Homofobia por parte da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Estado do Amazonas 

1 

A política estadual de respeito à pluralidade sexual 1 

O plano anual de modernização, expansão e humanização do sistema prisional 1 

Diretriz do governo federal de reduzir as desigualdades sociais por meio da formulação e 

implantação de políticas e ações pertinentes 

1 

Prioridade na implantação de políticas de promoção da equidade, garantidas no Plano 

Plurianual e nas diretrizes do Plano Nacional de Saúde 

1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 8 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM DEMANDAS POPULARES OU INSTRUMENTOS 

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 
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INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR QUANTIDADE 

DE NORMAS 

II Encontro Nacional Ministério Público e Movimentos Sociais: em defesa dos direitos 

fundamentais (Brasília, 5 e 6 de Novembro de 2014) promovido pela Comissão de Direitos 

Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público 

4 

Conferência Nacional de Educação 3 

II Conferência Estadual LGBT – AM 2 

Demanda da Associação Garotos da Noite, do Amazonas 2 

II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT 2 

I Conferência Estadual LGBT – PE 1 

II Conferência Estadual LGBT – SP 1 

Escuta pública realizada por meio de audiência pública, no Amazonas 1 

Resoluções da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010) quanto ao gênero e a 

diversidade sexual 

1 

2ª Reunião do Comitê de Articulação e Monitoramento do I Plano Distrital de Políticas para 

as Mulheres, instituído pelo Decreto Distrital 35.268/2014 

1 

13ª Conferência Nacional de Saúde 1 

O pleito do DCE e dos Movimentos Sociais da UESC 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 9 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM ATUAÇÕES DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Enunciados 01 e 02/2015 do COPEDH e GNDH do Conselho Nacional de Procuradores 

Gerais (CNPG) 

5 

Recomendação Conjunta 06/2016 da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão e da 

Coordenação dos Núcleos de Direitos Humanos (MPDFT) 

4 

Nota técnica proposta pelo Plenário do CNMP no julgamento do Processo nº 529/2015-29, 

durante a 5ª Sessão Ordinária de 2016 (15.03.16) 

2 

Recomendação 001 de 29 de março de 2017, da 13ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio 

Branco – Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 

que versa sobre a ampliação do atendimento especializado nas Delegacias Especializadas 

no Atendimento à Mulher  

1 

Decisão judicial da Ação Civil Pública 2001.71.00.026279-9/RS, que versa sobre a 

implantação no SUS de cirurgias de readequação sexual 

1 

Fonte: elaboração própria.  
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TABELA 10 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM NECESSIDADES DO ATENDIMENTO 

ATENDIMENTO QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Necessidade de se dar tratamento isonômico aos assistidos, membros, servidores, 

terceirizados e estagiários 

5 

Necessidade de garantir atendimento a todos os segmentos populacionais 2 

Necessidade de definir parâmetros de qualificação do atendimento humanizado para a 

população, respeitando as diversidades culturais, ambientais e locais 

2 

Adequar o atendimento, priorizando a necessidade de fornecer um atendimento 

especializado e diferenciado às mulheres transexuais e travestis 

2 

Necessidade de garantir o atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo 2 

Ampliação do atendimento a grupos vulneráveis 1 

Necessidade de adoção de protocolos de atendimento e métodos de investigações que 

coíbam qualquer conduta que revitimize pessoa em situação de violência 

1 

Proporcionar aos administrados tratamento humanizado, comodidade, celeridade e acesso 

pleno ao serviço público 

1 

Necessidade de uniformização de instrumentais e procedimentos com as demais 

instituições da rede de atendimento 

1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 11 - OUTRAS JUSTIFICATIVAS 

OUTRAS JUSTIFICATIVAS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

O nome não pode ser indutor de constrangimentos e preconceitos 9 

A proteção dos direitos da diversidade sexual orientam a atuação do Estado e impõem a 

realização de políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças 

humanas, incluídas as diferenças sexuais 

8 

Os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos e sua proteção requer ações 

efetivas do Estado no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania e a integral 

inclusão social da população LGBT 

8 

Pleno respeito às pessoas, independentemente de sua identidade de gênero 5 

Direito à livre orientação sexual, devendo o Poder Público resguardar o tratamento 

equânime das pessoas 

5 

Necessidade de se impedir o constrangimento de travestis e transexuais 4 

Toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero 3 

Assegurar, pelo Estado e pela sociedade, dentre outros, o direito à liberdade sexual 3 
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Tendo em vista que o sexo biológico e a identidade subjetiva nem sempre coincidem, razão 

pela qual, aquelas que têm identidade de gênero de mulheres, porém, identidade diferente 

do sexo designado em seu nascimento, não devem ser excluídas do amparo legal 

3 

Necessidade de apoiar os gestores do SUS na regulação, avaliação e controle da atenção 

especializada e na formação de profissionais de saúde, no que concerne ao Processo 

Transexualizador 

3 

Necessidade de garantir o acesso e a permanência dos/das estudantes travestis, transexuais 

e outros na escola e o êxito dessas pessoas no processo de escolarização e de aprendizagem  

3 

O Conselho Federal de Administração tem função uniformizadora dos Conselhos Regionais 

de Administração 

2 

As pessoas transexuais e travestis têm o direito de escolher a identidade sexual para a 

consecução de sua cidadania, sem olvidar os direitos que lhe são assegurados 

2 

Dados de homofobia referentes a 2012 que apontam 27,34 violações de direitos humanos 

de caráter homofóbico por dia 

2 

O Estado deve assegurar o pleno respeito às pessoas, independentemente da identidade de 

gênero, respeitando a igualdade, a liberdade e a autonomia individual, que devem constituir 

a base do Estado Democrático de Direito e nortear a realização de políticas públicas 

destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças humanas, incluídas as 

diferenças sexuais 

2 

Normatizar o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 

travestis e transexuais 

2 

Premissa de que o Direito é dinâmico e está para regular as relações sociais, devendo ser 

respeitada a opção sexual do cidadão, para fins de utilização de nome social 

2 

No caso das pessoas trans ou travestis o nome social normalmente leva esses fatores em 

consideração e por esta razão confere dignidade, respeita a liberdade de escolha e fortalece 

a luta contra a discriminação 

2 

Necessidade de promover mudanças de atitude em todas as práticas de atenção e gestão que 

fortaleçam a autonomia e o direito do cidadão 

2 

A importância, pelas três esferas de governo e pela sociedade civil, do fortalecimento do 

SUS como política pública de saúde 

2 

Necessidade de identificar, estruturar, ampliar e aprimorar a rede de atenção à saúde e a 

linha de cuidado de transexuais e travestis 

2 

Necessidade de atualizar o processo de habilitação dos serviços que prestam assistência aos 

usuários com demanda para o Processo Transexualizador 

2 

Necessidade de estabelecer padronização dos critérios de indicação para a realização dos 

procedimentos previstos no Processo Transexualizador 

2 

Necessidade do respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à dignidade da pessoa 

humana, a fim de garantir o ingresso, a permanência e o sucesso de todos no processo de 

educação 

2 

Orientar o Sistema de Ensino do estado da Bahia quanto aos procedimentos de inclusão do 

nome social dos/das estudantes travestis, transexuais e outros que desejem marcar suas 

identidades, no tratamento e nos registros escolares e acadêmicos das unidades de ensino, 

alcançando todos os seus níveis e modalidades 

2 
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Referência a processos administrativos internos (citando os números dos processos de 

forma genérica) 

2 

A matéria já foi regulamentada em diversos níveis da Administração Pública (justificativa 

genérica) 

2 

A cada dia a sociedade tem se organizado na busca de seus direitos 1 

A exclusão social decorrente do desemprego, da falta de acesso à moradia e à alimentação 

digna, bem como da dificuldade de acesso à educação, saúde, lazer, cultura interferem, 

diretamente, na qualidade de vida e de saúde 

1 

Compromisso do Ministério da Educação de desenvolver unidades em sua estrutura para o 

tratamento das questões de educação em direitos humanos 

1 

 Necessidade de se dar a máxima efetivação aos direitos fundamentais 1 

O primado da primazia da dignidade da pessoa humana busca uma justa eliminação das 

desigualdades sociais, a proteção de grupos sociais vulneráveis e de pessoas vítimas de 

violência, tortura, discriminação ou qualquer outra forma de opressão. 

1 

A legislação internacional de direitos humanos parte da premissa de que toda pessoa, não 

importando sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem o direito de desfrutar 

plenamente de todos os direitos humanos e que a aplicação das prerrogativas existentes de 

direitos humanos deve levar em conta as situações específicas e as experiências de pessoas 

de orientações sexuais e identidades de gênero diversas 

1 

Respeitar as escolhas e as diferenças das pessoas deveria ser uma característica de nossa 

humanidade e de nossa necessidade de evolução 

1 

Os transexuais são seres humanos detentores de direitos e deveres, e normalmente, 

portadores de diferenças. No entanto, essas diferenças não podem ser motivos para 

constrangimentos, preconceitos e banalizações. 

1 

O direito à livre orientação sexual e de identidade de gênero constituem direitos humanos 

de LGBTs e a sua proteção requer ações efetivas das entidades do Serviço Social no sentido 

de assegurar o pleno exercício da cidadania da população LGBT 

1 

Na definição do sexo precisamos levar em consideração não apenas as características 

anatômicas, mas também os fatores psicológicos, biológicos e culturais que nos identificam 

1 

Direito à busca de felicidade 1 

Construção de uma sociedade radicalmente justa e democrática sem preconceitos de 

origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, cor, idade ou outras 

formas de discriminação 

1 

Para a construção de uma política pública estadual de combate à homofobia e a promoção 

da cidadania da população LGBT, é fundamental garantir a consolidação dos direitos LGBT 

na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro 

1 

Capacitação e sensibilização de gestores públicos e construção de uma rede de proteção 

básica e promoção de ações afirmativas para travestis e transexuais a fim de fomentar sua 

inclusão social 

1 

Necessidade de atender a uma demanda social 1 

Necessidade de enfrentar a homo-lesbo-transfobia estrutural na sociedade brasileira, 

encontrada nos mais diversos espaços, que desumaniza as expressões de sexualidade 

divergentes da normatividade heterossexual, atingindo a população LGBT em todos os 

níveis 

1 
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Necessidade de se proporcionar mais espaços para superação das desigualdades 1 

Não se trata de aceitar ou não a diversidade de gênero, mas o reconhecimento de que ela 

existe em nossa sociedade 

1 

O apego a velhos conceitos que não mais correspondem ao indivíduo de referência deste 

século somente alimenta o medo e a violência, que em nada contribuem para a vida digna 

e satisfatória que todos almejam e merecem 

1 

As pessoas que compõem a população LGBT encontram especiais dificuldades para 

exercitar com plenitude ante o sistema de justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento 

jurídico, enquadram-se no conceito de pessoas em situação de vulnerabilidade  

1 

O não reconhecimento das identidades e possibilidade de gênero se caracteriza como uma 

forma de violência simbólica, sobremodo quando o nome constante no registro civil destoa 

da identidade de gênero da pessoa 

1 

Nome social é o nome pelo qual somos conhecidos e preferimos ser chamados, e que quase 

sempre difere do nome que consta de nosso registro civil. 

1 

Desde o final da década de 1980 o direito ao uso do nome social vem sendo uma conquista 

em países do Hemisfério Norte 

1 

Nome social é uma riqueza e muitas vezes chega a ser um legado, como é o caso de filhos 

de pessoas do meio artístico, cultural e político, que pretendem prosseguir na mesma 

carreira de seus pais, e que herdam a força e a credibilidade que o nome social carrega 

1 

Nome social integra o patrimônio das pessoas 1 

É cada vez mais comum que órgãos e entidades regulamentem em seus estabelecimentos o 

uso do nome social por travestis e transexuais 

1 

O primeiro órgão público que regulamentou o direito ao uso do nome social foi a 

Universidade Federal do Amapá, em idos de 2009. 

1 

Se chegamos a esse nível de compreensão e de resposta para os fenômenos de gênero, não 

há porque nos opor ao uso do nome social para pessoas trans e travestis (salientando que 

nome social não significa mudança em cartório de nome do registro civil de nascimento) 

em órgãos públicos. 

1 

A existência de dados que revelam a desigualdade de acesso aos serviços de saúde pelas 

lésbicas e mulheres bissexuais 

1 

A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação 

social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do 

estigma social reservado às populações de LGBTTs 

1 

Necessidade de promover a articulação entre as ações dos diversos órgãos do Ministério da 

Saúde e das demais instâncias do SUS na promoção de ações e serviços de saúde voltados 

à população LGBT 

1 

O desenvolvimento social é conquista imprescindível para a conquista da saúde 1 

Todas as formas de discriminação, como no caso das homofobias direcionadas à população 

LGBT (lesbofobia, gayfobia, bifobia, travestifobia e transfobia) devem ser consideradas na 

determinação social de sofrimento e de doença) 

1 

Necessidade de ampliação das ações e serviços de saúde especificamente destinados a 

atender às peculiaridades da população LGBT 

1 

Necessidade de atenção especial à saúde mental da população LGBT 1 
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Necessidade de fomento às ações de saúde que visem à superação do preconceito e da 

discriminação, por meio da mudança de valores, baseada no respeito às diferenças 

1 

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já é possível submeter-se, com sucesso, à cirurgia e 

tratamento médico para ajuste e redesignação sexual. 

1 

Necessidade de regulamentação dos procedimentos de transgenitalização no SUS 1 

Necessidade de ampliação do acesso ao Processo Transexualizador já instituído no âmbito 

do SUS 

1 

Pactuação ocorrida na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT do dia 31 de 

julho de 2008 

1 

Necessidade de se estabelecerem as bases para as indicações, organização da rede 

assistencial, regulação do acesso, controle, avaliação e auditoria do processo 

transexualizador no SUS 

1 

Necessidade de aprimorar a linha de cuidado no Processo Transexualizador, em especial 

para pacientes que desejam a readequação para o fenótipo masculino, pelo SUS 

1 

Projeto ético e político do serviço social 1 

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) é o órgão que tem, no Estado do 

Piauí, a responsabilidade de implementar e efetivar o SUAS 

1 

Evitar que ocorra evasão escolar de quem se sentir violentado na sua individualidade 1 

Papel da universidade de defesa da ética, da cidadania e da justiça social, em contraposição 

aos processos históricos de exclusão e discriminação 

1 

O compromisso da Universidade Estadual de Alagoas de desenvolver políticas para o 

tratamento das questões de educação em Direitos Humanos 

1 

O pleno exercício da autonomia disposta em sede constitucional impõe a adoção de medidas 

administrativas, visando à otimização da prestação contínua e ininterrupta do serviço de 

assistência jurídica integral e gratuita aos juridicamente necessitados 

1 

A Defensoria Pública do Estado do ES possui como uma de suas missões institucionais o 

combate à transfobia, garantindo o direito à livre orientação sexual e identidade de gênero, 

sendo necessária a adoção de ações afirmativas que assegurem tais direitos 

1 

A Defensoria Pública do Estado do Ceará deve implementar medidas afirmativas que 

garantam o direito à livre orientação sexual dos assistidos e assistidas 

1 

O Sistema Integrado de Gestão Operacional possibilita a inclusão, junto aos dados 

cadastrais, de "Nome Social" de qualquer indivíduo que o solicitar 

1 

Necessidade de regulamentação administrativa em relação aos procedimentos e rotinas a 

serem observados na confecção e expedição da Carteira de Nome Social 

1 

Caberá ao Departamento de Identificação, órgão subordinado ao Instituto-Geral de Perícias, 

a confecção, expedição e entrega da Carteira de Nome Social 

1 

As travestis e as transexuais são público-alvo da atuação institucional desenvolvida pelo 

Núcleo de Defesa da População LGBT da Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

1 

As travestis e as transexuais são público-alvo da atuação institucional desenvolvida pela 

Secretaria de Estado da Mulher (SEMU/MA) 

1 

É dever da Administração Pública zelar pela eficiência das atividades policiais 1 
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A segurança pública representa no Estado Democrático de Direito um instrumento de 

garantia e preservação de direitos e liberdades individuais resguardados 

constitucionalmente a todo cidadão 

1 

A necessidade de promover a dignidade para efetivação do caráter ressocializador da pena 1 

Imperativo da garantia da integridade física dos homossexuais masculinos e travestis 

privados de liberdade 

1 

A diversidade da população carcerária do Sistema Prisional de Alagoas, que assim como 

em outros setores da sociedade também é composta por LGBTTs. 

1 

Dever de urbanidade que deve pautar a conduta do servidor público estadual 1 

Necessidade de dar visibilidade para os crimes violentos praticados contra a população 

LGBT 

1 

Dia 28 de Junho (Dia Internacional contra a Homofobia) 1 

Parecer CEE/AL nº 115/2010 1 

Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a SDH da Presidência da República, o 

Ministério da Justiça e o Estado do Amazonas para articulação e implementação de políticas 

de enfrentamento à homofobia no Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 19 de 

setembro de 2012. 

1 

Indicação CEE/SP 126/14 1 

Deliberação do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em sua 486ª Reunião 

Ordinária 

1 

Parecer Técnico 141/2009 do MEC 1 

Relatório do Processo 05/2012 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) do 

Estado do Pará 

1 

Relatório do Processo 05/2012, do Conselho Estadual de Segurança Pública do Pará 1 

Deliberação da 303ª Reunião Ordinária (23/07/14) do Conselho Universitário da UFFRJ 1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do SUS (justificativa genérica) 1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do Ministério da Educação (justificativa 

genérica) 

1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do ENEM (justificativa genérica) 1 

Parecer CEE/ES nº 2.575/2010 1 

Parecer 53/2009 emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Assistência 

Social e Cidadania do Amazonas 

1 

Parecer nº 8/2013 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre a terapia hormonal 

para adolescentes, travestis e transexuais 

1 

Nota técnica do Ministério da Educação (MEC) nº 001/2012 1 

Nota técnica do Ministério da Educação (MEC) nº 015/2015 1 
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Relatório 54 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), 

de 07/12/12, que recomenda a incorporação de novos procedimentos relativos ao processo 

transexualizador no âmbito do SUS 

1 

Ofício-circular nº 64, de 30 de abril de 2010, da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação 

1 

Processo 23077.059152/2012-72 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN 1 

Parecer 293/2010 do Conselho Estadual de Educação do Maranhão 1 

Parecer 369/2010 do Conselho Estadual de Educação do Pará 1 

Parecer 21/2015 da Comissão de Legislação e Regimentos da Universidade Federal de 

Santa Maria 

1 

Processos 2014/00023520 e 2014/00033050 do Conselho Universitário da Universidade do 

Estado do Amazonas 

1 

Processo 49.0000.2014.001585-2 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 1 

Processo 23129.002548/2015-38 do Conselho Universitário da Universidade Federal de 

Roraima 

1 

Processo 110009/2015-49 da Universidade Federal do Maranhão 1 

Decisão de 17 de junho de 2011 do Plenário do Conselho Federal de Psicologia 1 

Parecer 115/2010 do Conselho Estadual de Educação de Alagoas 1 

Parecer 89/2010 do Conselho Estadual de Educação do Tocantins 1 

Parecer 29/2013 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas 1 

Parecer 580/2009 do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina 1 

Parecer 01/2015 da Câmara Técnica de Articulação Institucional, Planejamento, 

Orçamento e Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos para LGBT, de 16/01/15 

1 

Parecer 005/16 do Conselho Estadual de Educação de Rondônia 1 

Decisão da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação do Amazonas 

de 02 de abril de 2013 

1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (justificativa genérica) 

1 

Manifestação Jurídica 136/2016-V, do assessor Vitor Silva Alencar, acatada pelo colegiado 

do Conselho Federal de Serviço Social, reunido em 20 de novembro de 2016 

1 

Parecer 98/2010 da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas 1 

A orientação sexual e a identidade de gênero são fatores reconhecidos pelo Ministério da 

Saúde como determinantes e condicionantes da situação de saúde, não apenas por 

implicarem práticas sexuais e sociais específicas, mas também por expor a população 

GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) a agravos decorrentes do 

estigma, dos processos discriminatórios e de exclusão que violam seus direitos humanos, 

dentre os quais os direitos à saúde, à dignidade, à não discriminação, à autonomia e ao livre 

desenvolvimento da personalidade 

1 
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O transexualismo trata-se de um desejo de viver e ser aceito na condição de enquanto pessoa 

do sexo oposto, que em geral vem acompanhado de um mal-estar ou de sentimento de 

inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico, situações estas que devem ser 

abordadas dentro da integralidade da atenção à saúde preconizada e a ser prestada pelo SUS 

1 

Fonte: elaboração própria.  

 


