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URGENTISSIMO 

Senhor 
Pablo Saavedra A. 
Secreta rio 

EMBAJADA DE BRASil 

COR.TB I.D1.H. 

2 5 ENE 2017 

RECrlB'lDO 

Sao Jose, 24 de janeiro de 2017. 

Corte lnteramericana de Direitos Humanos 
Cidade 

Senhor Secreta rio, 

Em aten~ao ao pedido de Parecer Consultive apresentado pela Costa Rica perante a 
Corte lnteramericana de Direitos Humanos (Corte IDH) sobre quest5es de identidade de genero e sobre 
direitos patrimoniais derivados de vinculo entre pessoas do mesmo sexo, transmito a Secretaria da Corte 
lnteramericana de Direitos Humanos as observa~5es do Estado brasileiro sobre o tema. 

2. 0 casamento entre pessoas do mesmo sexo esta regulamentado no Brasil desde 5 de maio 
de 2011. 0 Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a familia homoafetiva conferindo aos casais 
homossexuais o direito a uniao estavel. Essa decisao foi proferida no julgamento da A!;ao Direta de 
lnconstitucionalidade Generica ADI 4277-DF e ADPF 132-RJ. 0 STF afastou a expressao "homem e mulher" da 
lei e permitiu a interpreta!;ao extensiva aos casais de mesmo sexo. 0 Conselho Nacional de Justi~a (CNJ), por 
sua vez, aprovou a Resolu~ao nQ 175, de 14 de maio de 2013 obrigando todos os cart6rios do pais a celebrar 
esse tipo de casamento. 

3. Sobre a questao de identidade de genero, foi publicado, em 28/04/2016, o Decreto nQ 8.727 
que permite o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de genero de pessoas travestis e 
transexuais no ambito da administra!;ao publica federal direta, autarquica e fundacional. Segundo o Decreto, 
as pessoas podem usufruir de toda a maquina governamental, inclusive das polfticas publicas de inclusao 
social, sendo tratadas pela sua identidade de genero. 0 "Decreto do Nome Social", como ficou conhecido, foi 
uma medida adotada pelo governo brasileiro na expectativa de atender a apelos da comunidade LGBT, em 
especial da comunidade "trans" brasileira. Antes disso, em alguns espa~os publicos e Ministerios, essa pratica 
ja era adotada, a exemplo do SUS (Sistema Unico de Saude) do Ministerio da Saude, e do Enem (Exame 
nacional do Ensino Medic) do Ministerio da Educa!;ao. ....--. 
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4. Alguns estados e munidpios do Brasil ja possuem decretos espedficos sobre o nome social e a 
ado!;ao de carteiras sociais. 0 Ministerio da Saude tem publicado editais para o financiamento de projetos de 
a!;ao conjunta de organiza!;5es nao governamentais e universidades brasileiras, que atendem, de forma 
gratuita, a popula!;ao "trans" para os procedimentos de altera!;ao do nome e do genera em registros civis e 
documentos em geral. Em Porto Alegre, a ONG lgualdade/RS (Associa!;aO de Travestis e Transexuais do RS) 
atende a comunidade "trans" em parceria com o Servi!;O de Assessoria Jurfdica Universitaria da UFRGS, 
realizando mutiroes para a troca do nome. 

Subscrevo-me, com a mais elevada considera!;aO, 
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