MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
Gabinete do Procurador-Geral
EMENTAS DAS DECISÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
DECISÃO DE 11/02/2022

NOTÍCIA DE FATO 191.2021.000023
EMENTA: TRANSFOBIA. MARINHA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES EM FAVOR DA PGJM.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE USO DE NOME SOCIAL NA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E
NA CARTEIRA DE IDENTIDADE E DE CABELO E UNIFORMES DO GÊNERO FEMININO.
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI. ALEGAÇÃO DE ORDEM DE OFICIAL-GENERAL
PARA AFASTAMENTO POR LICENÇA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ARQUIVAMENTO
PARCIAL E RESTITUIÇÃO À ORIGEM.
Notícia de Fato instaurada no âmbito da PJM Campo Grande/MS para apurar notícia de transfobia no âmbito da
Marinha. Declínio de atribuições em favor da Procuradoria-Geral. Indeferimento, por oficial-general, de pedido de
uso de nome social na plaqueta de identificação e na carteira de identidade e de cabelo e uniformes do gênero
feminino. Divergência na interpretação do Decreto 8.727/2016, a afastar o dolo de discriminar. Controvérsia
solucionada pelo Poder Judiciário por meio de ação movida pela noticiante. Alegação de que oficial-general teria
dado ordem para que a militar fosse afastada das atividades por licença de saúde. Ausência de indícios. Licença
concedida em razão do histórico da graduada, que se harmoniza com as conclusões de laudo médico-legal
produzido no interesse da instrução da ação em curso na Justiça Federal. Alegação de que a concessão de licença
caracterizaria burla à decisão liminar que havia garantido à demandante o direito de adotar uniformes e cabelos no
padrão feminino militar e de usar seu nome social na plaqueta de identificação. Matéria afeta ao Ministério
Público Federal, na medida em que a alegada desobediência deu-se em detrimento da Justiça Federal. Remessa de
cópia ao MPF. Arquivamento do feito com relação aos oficiais-generais noticiados e restituição dos autos à PJM
Campo Grande/MS, para providências cabíveis no tocante aos militares não pertencentes ao círculo do generalato.

